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NOTAT

KL's høringssvar af 10. september - om tilskud til 
energibesparelser og energieffektivisering i 
erhvervsvirksomheder

KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til 
bekendtgørelsen. Dette høringssvar baserer sig på KL’s høringssvar af 12. 
maj 2020. 

KL har ikke haft mulighed for at behandle sagen politisk inden afgivelsen af 
høringssvaret. KL tager derfor forbehold herfor og forbeholder os retten til at 
komme med yderligere bemærkninger.

Generelle bemærkninger
Energibesparelser og energieffektiviseringer har længe haft stort fokus hos 
kommunerne. Det er en vigtig brik i kommunernes arbejde på energi- og 
klimaområdet, og det indgår også i anbefalingerne fra både Klimarådet og 
Klimapartnerskabet for energi og forsyning, at der skal ske yderligere 
energibesparelser og –effektiviseringer,  

Energibesparelse og energieffektivisering i de lokale erhvervsvirksomheder 
bidrager naturligvis til at reducere det samlede energiforbrug inden for 
kommunens geografiske område.

I udkastet til bekendtgørelse er der i § 6, stk. 2, anført, at "Ikke-offentlige 
virksomheder kan søge tilskud." 

I forsyningsbranchen er der forsyningsvirksomheder med et meget stort 
energiforbrug. Nogle af de største potentialer for energibesparelser og 
energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder findes hos 
energiforsyningsselskaberne, hvor energien produceres og distribueres til 
slutbrugerne. Dette gælder også de kommunalt ejede forsyningsselskaber, 
bl.a. spildevandsselskaber, hvor noglen har et bruttoenergiforbrug på op til 
8-9 millioner kw/h årligt, eller hos kraftvarmeværker med tilhørende 
ledningsnet samt produktion af vedvarende energi i form af biobrændsler. 
De fleste forsyningsselskaber arbejder på optimering af virksomhedens 
energistrategi, så de kan understøtte etableringen af det integrerede 
energisystem. Men desværre må forsyningerne parkere flere gode projekter 
på grund af Forsyningssekretariatets økonomiske regulering.

Der er forskellige opfattelser af, hvorvidt de kommunalt ejede selskaber skal 
betragtes som offentlige eller private, alt efter sagsområde og myndighed. I 
skattespørgsmål bliver selskaberne betragtet som ikke-offentlige. Nogle af 
forsyningsselskaberne er medlem af DI og andre af KL. 

KL anbefaler, som i høringssvaret af 12. maj 2020 om samme 
bekendtgørelse at forsyningsselskaberne ligesom A/S-selskaber i denne 
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sammenhæng betragtes som ikke-offentlige, og at dette skrives ind i 
bekendtgørelsen, eller at § 6, stk.2 ændres til også at omfatte offentlige 
forsyningsselskaber. Dette vil kunne medvirke til en igangsætning af 
langsigtede energibesparelser, som i dag bliver bremset af små økonomiske 
marginer. 

Hvis forsyningsselskaberne ikke kan søge om tilskud, risikerer vi, at 
skæringsprisen samfundsøkonomisk bliver for lav. Forstået på den måde, at 
der så vil være (andre) private virksomheder, der kan få støtte til projekter, 
som i virkeligheden samfundsøkonomisk er mindre optimale, end hvad der 
kunne være vundet i forsyningsselskaberne med samme støtte.

Med venlig hilsen

Maja Clemmensen

Specialkonsulent
KL’s kontor for Teknik og Miljø
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