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Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. København, den 10. april 2019.

a.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM) anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner i 2019:
– Anvendelsesområdet for § 29.24.02. Energilagring justeres, således at midlerne kan anvendes til
at medfinansiere investeringer i større prækommercielle udviklings- og demonstrationsprojekter,
som fremmer lagring af vedvarende energi, samt at tilskud fra kontoen i 2019 kan gives som tilsagn.
– Der etableres materiel hjemmel under § 29.24.02. Energilagring ved optagelse af en ny tekstanmærkning til, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler for tilskudsadministration og øvrige vilkår, der må gælde for tilskud, rapportering, tilsyn og kontrol.
Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

b.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 2. februar 2018 aftale om at udmønte 440 mio. kr. af ikke-udmøntede midler i puljen til skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde, herunder 130 mio. kr. til energilagringsprojekter
under EFKM, jf. akt. 83 af 19. april 2018. Det blev i aftalen besluttet, at en pulje skulle medfinansiere investeringer i projekter, hvor den pågældende teknologi har opnået en markedsmodenhed, som
afskærer projekterne fra at opnå støtte under EFKM’s prækommercielle forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi. Midlerne fandt imidlertid ikke anvendelse i 2018 og blev videreført på finanslovskontoen som opsparing.
Det fremgår af akt. 83 af 19. april 2018 og finansloven for 2019, at det er en forudsætning for udmøntning af puljen, at de EU-retlige statsstøtteregler overholdes. Vurderingen var på tidspunktet for
aftalens indgåelse, at EU-Kommissionens Gruppefritagelsesforordning kunne anvendes, hvad angår
lovlighed af støtte. Sidenhen har EU-Kommissionen imidlertid vurderet, at puljen ikke kan rummes
under forordningen. En mulig godkendelse vil i stedet kræve en individuel behandling af Kommissionen, hvilket kan tage op til to år.
På den baggrund lægges der op til at justere puljens formål, således at midlerne kan anvendes til at
medfinansiere investeringer i større udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af
vedvarende energi og, hvor der fortrinsvis anvendes nye og innovative teknologier eller nye kombinationer af teknologier, som endnu ikke har opnået den nødvendige markedsmodenhed for udbredel-
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se på kommercielle vilkår. Justeringen betyder, at markedsmodne teknologier ikke vil kunne opnå
støtte. Den justerede pulje udmøntes i henhold til Forordningens artikel 25 om støtte til forskningsog udviklingsprojekter. De støtteberettigede omkostninger vil således navnlig være udgifter i projektperioden til instrumenter og udstyr samt bygninger (afskrivninger), personaleomkostninger, yderligere generalomkostninger og andre driftsomkostninger, der afholdes i direkte tilknytning til projektet.
På baggrund af Finansudvalgets tilslutning vil EFKM udarbejde en bekendtgørelse, der fastsætter
vilkårene for tilskud.
Med henblik på at sikre hjemmel til, at Energistyrelsen kan udmønte midlerne i tråd med ovenstående, anmodes der om, at energi-, forsynings- og klimaministeren ved tekstanmærkning bemyndiges
til at fastsætte regler for tilskudsadministration og øvrige vilkår, der må gælde for tilskud, rapportering, tilsyn og kontrol.
Endelig anmodes om, at de kan ydes tilsagn om tilskud, idet de tilskudsberettigede projekter vil
være flerårige. Der anmodes om, at der for § 29.24.02. Energilagring opføres særlig bevillingsbestemmelse, som bemyndiger, at tilskud gives som tilsagn.
c.

Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at EFKM kan anvende midlerne under §
29.24.02. Energilagring i tråd med de nye formål i 2019.

e.

Under henvisning til ovenstående anmodes Finansudvalget om tilslutning til, at anvendelsesområdet for § 29.24.02. Energilagring justeres, således at midlerne kan anvendes til at medfinansiere investeringer i større prækommercielle udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af
vedvarende energi, samt at tilskud i 2019 kan afgives som tilsagn.
Der anmodes desuden om, at der på forslag om lov tillægsbevilling for 2019 optages følgende
tekstanmærkning under § 29. 24.02:
»Nr. 127. ad 29.24.02
Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn
om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi.
Puljen udmøntes i henhold til EU’s statsstøtteregler om støtte til forskning og udviklingsprojekter.
Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår, forudsætninger og betingelser for tilskud og afslag, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter,
regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.«

f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. april 2019

LARS CHRISTIAN LILLEHOLT
/ Henrik Andersen
Til Finansudvalget.
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Tiltrådt af Finansudvalget den 25-04-2019

