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Omst i l l i ng  t i l  vedvarende  energ i  i  v i r k somheder  
og  be tydn ingen  a f  a f ta len  fo r  e rhvervs l i ve t  
genere l t  

Danske virksomheder skal frem mod 2020 bidrage til omstillingen til et 

energieffektivt samfund baseret på vedvarende energi. Det skal samtidigt sikres, 

at vedvarende energi udnyttes så effektivt som muligt, og der skal tages hensyn 

til, at omstillingen ikke forringer de danske virksomheders konkurrenceevne. 

 

Med aftalens intitativer og finansieringen heraf vil de økonomiske vilkår for 

konkurrenceudsatte fremstillingserhverv frem mod 2020 generelt ikke blive 

belastet. De aftalte initiativer vil bidrage til at sætte skub i dansk økonomi og 

fremme grøn vækst og beskæftigelse.  

 

Initiativerne vil samtidigt understøtte virksomhedernes indsats med at blive mere 

energieffektive og omstille mod mere VE i produktionen. Tiltagene vil sikre en 

betragtelig reduktion i anvendelsen af fossile brændsler i erhvervslivet og dermed 

bidrage til at gøre virksomhederne mere robuste over for ustabile og stigende 

priser på olie, naturgas og kul.  

 

Tilskud til vedvarende energi i virksomheder 

Med aftalen afsættes 3,75 mia. kr. til en ny grøn tilskudsordning rettet mod om-

stilling og effektivisering af virksomhedernes energiforbrug – det såkaldte proces-

energiforbrug. Der vil kunne gives mellem 45-65 pct. i støtte til investeringer i om-

lægning til biomasse og varmepumper samt energieffektivisering i forbindelse med 

omstillingen. Videre vil kunne opnås tilskud til anvendelse af VE-baseret fjern-

varme til procesformål. Der er afsat 250 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. hvert år i 

perioden 2014-2020. 

 

Støtteordningen forventes at medføre en stigning i Danmarks samlede VE-andel 

med omkring 1,1 pct. point i 2020, og en reduktion i bruttoenergiforbruget på ca. 

0,8 pct. Det indebærer et fald i Danmarks CO2-udledning på omkring 1,5 pct. point 

i 2020 ift. niveauet i 1990. 

 

Den nærmere udformning af ordningen vil blive drøftet i dialog med erhvervslivet 

og vil skulle godkendes af EU.  

  

Tilskud til industriel kraftvarme  

Aftalen indeholder også et tilskud til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i 

industri og gartnerier med et forventet omfang på ca. 30 mio. kr. årligt i 2013-

2020. Det vil samtidig understøtte konkurrenceevnen for en række energiintensive 

og konkurrenceudsatte virksomheder. 

 

Industriel kraftvarme er en energieffektiv produktionsform, der oftest er baseret på 

naturgas. De industrielle kraftvarmeværker er under pres af, at prisen på el er 
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steget mindre end prisen på naturgas, og virksomhederne har i dag svært ved at 

forrente og afskrive nye anlæg. Tilskuddet vil kunne fastholde en større industriel 

kraftvarmeproduktion end ellers. 

 

Aftalens konsekvenser for erhvervsvirksomheder 

Med de aftalte intiativer til billiggørelse mv. er den forventede merudgift for det 

samlede private erhverv reduceret til under 0,5 mia. kr. i 2020, som er det år, hvor 

udgifterne er størst. Det svarer i gennemsnit til ca. 200 kr. per beskæftiget i 2020. 

Heri er ikke indregnet, at virksomhederne kan få tilskud til energieffektivisering via 

den øgede energispareindsats fra energiselskaberne, og investeringstilskud fra 

den nye grønne erhvervsordning samt støtte til industriel kraftvarme, som 

beskrevet oven for. Der er desuden tale om en gradvis indfasning frem mod 2020, 

hvor belastningen er størst. 

 

Aftalen indeholder en lempelse af procesenergiafgiften for erhvervslivet på 0,5 

mia. kr. i 2020. Nogle energitunge virksomheder vil få en merudgift frem mod 

2020, mens andre vil få en nettofordel af aftalen. Samlet set vurderes aftalen ikke 

at forringe konkurrenceevnen for de energitunge og mest konkurrenceudsatte 

virksomheder. 

 


