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Klimaplan 

Tilskud til energieffektivisering i erhverv kombineret med ambitiøs implementering af 

energieffektiviseringsdirektivet 

 

 

1. Beskrivelse af virkemidlet 

 

Energieffektiviseringsdirektivet blev vedtaget i 2012 og introducerer en række instrumenter 

for at opnå målsætningen om at øge energieffektiviteten i EU med 20 %. Direktivet fastslår 

blandt andet, at alle store virksomheder skal have foretaget et energisyn minimum hvert fjerde 

år eller have implementeret et miljø- eller energiledelsessystem (ISO 16001/ISO 50001). 

Medlemsstaterne har mulighed for at introducere støtteordninger til disse energisyn såvel som 

til implementeringen af energisynets anbefalinger.   

 

Det er endvidere beskrevet hvordan resultaterne fra et energisyn ikke må forhindres i at over-

føres til kvalificerede/akkrediterede leverandører af energitjenester med henblik på udvikling 

og udbygning af et marked for sådanne services og dermed også skabelsen af arbejdspladser. 

Der er tale om et minimumsdirektiv, dvs. det står Danmark frit for at sikre en større effektivi-

seringsgevinst, end minimumsdirektivet foreskriver; undersøgelser har vist, at der er et sådant 

uudnyttet potentiale. Fremstillingserhvervene har et energiforbrug på ca. 140 PJ. Heraf er de 

50 PJ dækket af aftaleordningen. Dette efterlader 90 ’udækkede’ PJ, blandt hvilke man må 

kunne påregne store energibesparelsespotentialer.
1
 

 

Direktivet har ikke afgrænset begrebet ”store virksomheder,” og der foregår p.t. en drøftelse 

af, hvorledes dette skal ske. Det vurderes, at antallet bliver væsentligt lavere end det nuvæ-

rende antal aftalevirksomheder, der er knap 100. Med energieffektiviseringsdirektivet som 

ophæng, og via en ambitiøs implementering af direktivets artikel 8, kan den eksisterende afta-

leordning således suppleres med omkostningseffektive tiltag, flere energisyn og dermed reali-

seringen af flere energieffektiviserende tiltag som også vil styrke eksportvirksomhedernes 

økonomi og konkurrenceevne.  

 

Der foreslås følgende tre delaktiviteter,  

- Til en ambitiøsopfyldelse af energieffektiviseringsdirektivet foreslås det, at ’store 

virksomheder’ regnes bredt, hvorved flere virksomheder vil blive omfattet og få fore-
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taget energisyn, og derved opnå større viden om energibesparelsespotentialerne i deres 

egne produktionsprocesser.  

- Sammen med den eksisterende viden fra kvoteadministrationen og den frivillige afta-

leordning kan den kommende viden fra ovennævnte energisyn indgå i en nyetableret 

databank/videncenter i Energistyrelsen og derigennem bruges som grundlag for oplys-

ning og kampagnearbejde samt til strukturering og analyse, som kan stilles til rådighed 

for virksomheder, energirådgivere, -tjenester og -konsulenter i forbindelse med en me-

re fokuseret og systematisk realisering af energibesparelsespotentialer, 

- En tilskudsordning, som giver investeringstilskud til energieffektiviserende tiltag i 

virksomhederne.  

 

Det bærende initiativ er etableringen af en tilskudsordning, men dette understøttes af udbre-

delsen af energisyn og af oplysnings- og kampagneindsatsen. Effekten er beregnet på grund-

lag af tilskudsordningen, men omkostningerne ved informationsaktivitet og bred fortolkning 

af de omfattede virksomheder er medtaget i beregningerne. Ovennævnte tre aktiviteter vil bli-

ve gennemgået i det følgende.  

 

Ambitiøs implementering af energieffektiviseringsdirektivets artikel 8 

 

Der foreslås en ambitiøs opfyldelse af kravene i direktivet, således at ’store virksomheder’ 

tolkes bredt for at realisere dokumenterede besparelsespotentialer. Dette vil give mulighed for 

at få foretaget flere energisyn, som ofte vil være et første skridt på vejen mod at få realiseret 

de eksisterende energibesparelsespotentialer i virksomheden. Man kan endvidere overveje, 

hvorvidt man skal kræve at visse, større virksomheder i stedet for et energisyn skal have im-

plementeret energiledelsessystemer i stedet. Dette vil være et skridt, som også vil bidrage til 

den ambitiøse direktivopfyldelse. 

 

Oprettelse af en databank/videncenter  

 

Den eksisterende tilskudsordning for energieffektiviseringer i de store virksomheder kan un-

derstøttes af en mere systematisk og fokuseret indsats for at sikre realisering af disse besparel-

sespotentialer. Energistyrelsen har gennem sin mangeårige kontakt til virksomhederne via den 

frivillige aftaleordning, kvoteadministration mm. adgang til mange informationer, som kan 

nyttiggøres til en sådan forstærket og mere fokuseret indsats for energieffektiviseringer i de 

store virksomheder. Disse informationer kan med fordel suppleres med den viden og de in-

formationer som energisynene, jf. direktivet, vil hjælpe til med at fremskaffe. 

 

Disse informationer skal struktureres, systematiseres og bearbejdes. En analyse og nyttiggø-

relse af disse informationer i en databank/videncenter i Energistyrelsen kunne på sigt danne 

grundlag for øget viden om energieffektive løsninger, som også vil kunne finde nytte i ek-

sportsammenhæng, viden om gode reguleringer, samt i realiseringen af de konkrete anbefa-

linger som energisynene fører frem til. Samtidig vil den viden som energisynene genererer 

være med til at holde databanken/videncenteret opdateret. 

 

Med administration og informationsspredningsaktiviteter vil en databank koste 10 mio. kr. år-

ligt (heraf 3,5-4,5 mio. kr. til lønmidler)  

 

Investeringstilskud til energieffektiviseringer i erhvervslivet 
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Analyser viser, at der er stadig er gode muligheder for at energieffektivisere fremstillingspro-

cesserne i erhvervslivet. At disse endnu ikke er blevet foretaget skyldes formodentligt, at til-

bagebetalingstiderne for disse energieffektiviseringsprojekter er relativt lange. Til gengæld er 

det også her, man kan ’høste’ de største besparelser. For eksempel viser en analyse fra 2010, 

at erhvervslivets energiforbrug fordelt på bare 11 af erhvervslivets mange slutanvendelser er 

på ca. 57 PJ af de 140 PJ som fremstillingserhvervene forbruger.
2
 Accepterer man en tilbage-

betalingsperiode på eksempelvis 10 år, kan man reducere dette forbrug med ca. 33 %. Hertil 

kommer, at man med et implementeret energiledelsessystem erfaringsmæssigt kan forvente at 

finde energibesparelser på mellem 10 og 15 % af virksomhedens energiforbrug.  

 

Der er altså behov for at understøtte energieffektiviseringsprojekter, som har en længere tilba-

gebetalingstid, end de fleste erhvervsvirksomheder er villige til at acceptere. Det foreslås der-

for at etablere en ordning, som giver investeringstilskud til brede energieffektiviseringer i er-

hvervslivet, og som vil sænke den samlede investering i virksomheden, og dermed også inve-

steringens tilbagebetalingstid. Et sådant investeringstilskud vil kunne gives på baggrund af 

den viden som Energistyrelsen sidder inde med, qua arbejdet med Databanken/videncenteret.  

 

Tilskuddet vil også kunne gives til de virksomheder, der er interesserede i at implementere et 

energiledelsessystem i stedet for de fireårlige energisyn. For store virksomheder beløber im-

plementeringen af et energiledelsessystem sig til 80.000-100.000 kr. men er i en energieffek-

tiviseringsoptik langt at foretrække.  

 

Man kunne også forestille sig, at virksomhederne kunne få fradrag for deres investeringer i 

energieffektiviseringer, men et sådant instrument med revisorpåtegninger og positivlister er 

tungt at administrere for både Energistyrelsen og virksomheden. Derudover vil kun virksom-

heder, som i regnskabsåret opererer med et overskud kunne bruge denne mulighed. På denne 

baggrund vurderes det, at en tilskudsordning vil være det bedste instrument til opnåelsen af 

energieffektiviseringer og CO2-reduktioner.   

 

Ordningen skal koordineres med energiselskabernes spareindsats og VE-i-proces-ordningen. 

Energiselskaberne skal have adgang til Databanken/vindencenteret, samtidig med at det skal 

sikres at pengene ikke tælles to gange. 

 

Hvis der antages en tilskudspulje på 100 mio. kr. årligt i fem år fra 2014, og hvis 50 % af pul-

jemidlerne anvendes til projekter med lange tilbagebetalingstider, kan det medføre årlige 

CO2-reduktioner på 75.000 ton i 2020 med de anvendte forudsætninger, herunder en tilskuds-

andel på 33 %. Der er stor usikkerhed om effekten af tilskuddet. I beregningerne forudsættes 

at 50% af beparelserne gennemføres som følge af tilskuddet (og modsvarende at der er et 

dødvægtstab på 50%). Dette er valgt da det er i samme størrelsesorden som evalueringerne af 

additionaliteten af energiselskabernes indsats i virksomheder for at opfylde deres energispare-

forpligtigelser indikerer. 

 

Tiltaget vil udover de opnåede CO2-reduktioner have positive effekter på virksomhedernes 

konkurrenceevne samt positive, afsmittende virkninger på leverandører af grønne teknologier 

ved at booste efterspørgslen efter sådanne teknologier.  
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2. Forudsætninger, omfang og effekter  

 

Samlet forventes tilskud til i alt 0,6 PJ energieffektivisering. Det er antaget, at energibesparel-

serne fordeler sig på hhv. 30 pct. olie, 30 pct. NG, og 40 pct. el. Dette modsvarer en reduktion 

på ca. 75.000 t CO2 pr. år når tiltaget er fuldt implementeret. Der antages, at en gennemsnitli-

ge investeringer på 4,5 kr./kWh vil give anledning til en årlig energibesparelse på 1 kWh/år i 

en 15-årig periode, dvs. der antages en levetid på 15 år for investeringerne.  

 

Det antages at 30% af investeringspotentialet ville være gennemført uanset tilskud, altså et 

dødvægtstab på 30%, således at kun 70% besparelsen tilregnes tilskudsordningen. 

 

Der er antaget en afgiftsbetaling svarende til procesenergiforbrug efter de regler der er aftalt i 

regeringens Vækstplan.DK. Dette svarer for fossile brændsler til 1,1 kr/GJ i energiafgift samt 

10 kr/GJ i CO2 afgift (blanding af NG og olie) der omfatter ca. 20% af brændselsforbruget, 

svarende til i gennemsnit 2 kr/GJ for hele energiforbruget inkl. tung proces. Der antages en 

samlet energiafgift og PSO på 0,15 kr/kWh elforbrug. 

  

3. Reduktion af drivhusgasser  

 

Reduktionen i CO2-udledninger fremgår af nedenstående tabel   

 

Tabel 1. Reduktion af udslip af drivhusgasser i 2020, 1.000 tons CO2 

Område Reduktion af CO2 uden 

for kvoteområdet 

Reduktion af CO2 inden 

for kvoteområdet 

Samlet reduktion 

1000 tons 23 52 75 

 

 

3. Effekt på andre målsætninger 

 

Tiltaget bidrager til at opfylde mål om mindre energiforbrug. Samlet forventes en energibe-

sparelse på 0,6 PJ/år i 2020. 

 

 

4. Opgørelse af de budgetøkonomiske omkostninger 

 

Virksomhedernes omkostninger er beregnet med en kalkulationsrente på 4,25%. Det fremgår 

at energieffektiviseringerne er rentable ved denne kalkulationsrente, idet besparelserne på 

energi og tilhørende afgifter overstiger investeringsomkostningerne. Realistisk forventes virk-

somhedernes afkastkrav dog at overstige den anvendte samfundsmæssige kalkulationsrente.  

 

Tabel 2.  Effekt for den private sektor, 2013-2042, nutidsværdi i mio. kr. ekskl. moms, 

akkumuleret over perioden 

Post Investeringer  Tilskud 

Besparelser 

ekskl. afgifter 

Reducerede 

afgifter 

Nettoud-

gift 

Årlig udgift, an-

nuitet 2013-42 

 

649  

 

445  

 

823  

 

116  

  -736 

-43 
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Statens budget påvirkes gennem tilskud og lavere afgifter. 

 

Tabel 3.  Effekt for staten 2013-2042, nutidsværdi i mio. kr. ekskl. moms, akkumuleret 

over perioden 

Post Investeringer  Tilskud Administration 
Reducerede 

afgifter Nettoudgift 
Årlig udgift, an-
nuitet 2013-42 

 

 

445 67 116 

628  

 

36 

 

 

 

 

5. Velfærdsøkonomisk analyse 

 

I tabel 4 er den samfundsøkonomiske omkostning ved tilskudsordningen vurderet. Tiltaget gi-

ver økonomisk gevinst for erhverv selv uden tilskud, men aktørerne forventes stort set allige-

vel ikke at gennemføre udskiftning uden tilskud (der er antaget en dødvægt på 50%) ud fra et 

væsentlig højere forrentningskrav end den samfundsøkonomiske kalkulationsrente. Det anta-

ges at tilskuddet vil overvinde evt. barrierer over for at investeringerne, som formodes at ligge 

uden for virksomhedernes kerneaktiviteter. Barriereomkostningerne er skønnet som det tab en 

ambitiøs implementering af energieffektiviseringsdirektivet ville påføre erhvervene ved en 

kalkulationsrente på 15%. Der er ganske stor usikkerhed om nettoresultatet af beregningerne. 

 

 

Tabel 4.  Opgørelse af velfærdsøkonomiske omkostninger og skyggepris, 2012 priser 

   

Investe-
ring, , mio 
kr inkl. 
NAF 

Besparelser, 
mio kr inkl. 
NAF, ex af-
gifter 

Barriere-
omkost-
ninger, 
mio kr inkl. 
NAF 

Prove-
nueffekt 
, mio. kr 
inkl. NAF 

Arbejdsud-
budsforvrid-
ningstab 
(20%), mio kr 

Sidegevin-
ster, mio. 
kr 

Nettoom-
kostning 
inkl. NAF 

 Mio. kr 859,4 1091,1 49,0 241,6 166,3 37,5 187,7 

Reduktion af CO2, 1000 tons  

   
709,6 

 

Skyggepris inkl.. sideeffekter, kr/t CO2 

   
264,5 
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6. Følsomhedsanalyser 

 

I tabel 5 er beregningerne frem til 2042 vist med alternative forudsætninger for kalkulations-

renten og for priserne på energi. 

 

Tabel 5. Effekt på skyggepris og statsfinanser ved alternative forudsætninger  

 Reduktion 

CO2-ækv i 

2020 

Statsfinansiel 

effekt, annuitet 

2013-2042 

Skyggepris inkl. 

sideeffekter 

 

 1.000 ton Mio. kr. Kr./ton CO2 

Basisberegning 75 36 265 

Følsomhedsanalyser:    

Diskonteringsrate 3 pct.     177 

Diskonteringsrate 6 pct.    440 

 

 

  

 


