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Erhvervsstyrelsen 
Att. Line Østerdahl Gravesen 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
energi@erst.dk 
 
 

København, den 15. marts 2023 
 
 

Styrelsens journalnummer 2023-3841- høring over udkast til bekendtgørelse om til-
skud til energiudsatte dagligvarebutikker mv. 
 
 
De Samvirkende Købmænd, DSK, har den 3. marts 2023 modtaget ovennævnte forslag i hø-
ring.  
 
Medlemskredsen omfatter godt 1.500 supermarkeder, discountbutikker, nærbutikker og con-
venience-butikker. DSK har også samtidig et tæt samarbejde med de to grossister i den frie 
købmandssektor: Dagrofa og REMA Distribution. DSK’s medlemmer beskæftiger samlet set 
ca. 40.000 ansatte.  
 
Vi takker for muligheden for at afgive kommentarer. 
 
Den lokale købmand er af meget stor betydning for ikke mindst for de mindre bysamfund, 
hvor købmanden sammen med skolen og idrætsfaciliteterne er de funktioner, der har størst 
betydning for byen. Den aftalte inflationshjælp er derfor også en stor anerkendelse af køb-
mændenes betydning for den kritiske infrastruktur i landdistrikterne.  
 
Konkrete bemærkninger 
§ 2, litra 4: 
Opmærksomheden henledes på, at en del små dagligvarebutikker i de mindre bysamfund 
ikke nødvendigvis har åbent hele året. Butikker i områder med turisme lukker ofte ned nogle 
måneder hen over vinteren. Det er – alt andet lige – blandt de butikker som man politisk øn-
sker at holde hånden under, da de typisk står for den lokale dagligvareforsyning i tyndt befol-
kede egne, men ikke nødvendigvis samtlige årets 12 måneder. Næringslovens § 3 har en 
bestemmelse, der måske kan anvendes også i denne sammenhæng.  
Bestemmelsen lyder ” Tobaksvarer, drikkevarer med 2,8 pct. alkohol og derover, mineral-
vand m.v. samt chokolade- og sukkervarer må kun sælges fra udsalgssteder, hvorfra der fo-
regår salg mindst en gang om ugen i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder.”  
 
Det relevante i denne sammenhæng er ”hvorfra, der foregår salg mindst en gang om ugen i 
en sammenhængende periode på mindst måneder.” 
 
§ 2, litra 5:  
Er beløbet på kr. 50.000 incl. eller excl. moms.  
 
§ 3, stk. 1, litra 3:  
”Dagligvarebutikken er registreret hos Fødevarestyrelsen med krav til forretningens nedkø-
ling af fødevarer”. 
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Vi forstår dette krav således, at der er tale om virksomheder, der opbevarer fødevarer, hvor 
der er krav i lovgivningen til den temperatur, de skal opbevares ved. Fødevarer, hvor der er 
lovkrav til opbevaringstemperaturen, er f.eks. kød, pålæg, mejeriprodukter, fisk, skaldyr og 
frosne fødevarer.  
 
Vi forstår det også således, at det ikke er tilstrækkeligt med forhandling af færdigpakket is, 
slush-ice, isterninger eller drikkevarer som sodavand/øl/vin/kildevand på køl/frost. Bekendt-
gørelsen bør sikre en klar afgrænsning. 
 
§ 3, stk. 1, litra 4”: 
”Dagligvarebutikken har i 2022 maksimalt svarende til 10 fuldtidsansatte”. 
Her med et menes et gennemsnit over hele året.   
 
En række af de allermest udsatte dagligvarebutikker har måttet foretage tilpasninger i antallet 
af medarbejdere i løbet af det forgangne år. De høje energiomkostninger kombineret med 
mådehold fra forbrugerne er årsagen til dette.  
 
På den baggrund bør skæringsdatoen være så aktuel som praktisk muligt. DSK foreslår der-
for, at det er butikkens antal ansatte ved udgangen af februar 2023, der ligger til grund for 
opgørelsen. Hvis det ikke er praktisk muligt, kan det måske være udgangen af januar 2023 
eller et gennemsnit over de seneste tre måneder.  
 
§ 4, stk. 3: 
Vi anerkender, at der er behov for en relativt kort ansøgningsproces, da der først kan gives 
tilsagn, når der er kendskab til samtlige ansøgninger, der lever op til kriterierne.  
 
Vi kan dog være bekymret for, hvorvidt det praktisk er muligt at få konkrete tilbud i hus vedr. 
grøn omstillingsstøtte fra håndværkere mv. inden den 12. maj 2023.  
 
På den baggrund foreslås det, at ansøgningen vedr. grøn omstilling kan ske indtil udgangen 
af maj 2023, da virksomhederne er afhængige af 3. mand.  
 
Bilag 1: 
Yderligere forslag til ”tilskudsberettiget investeringer i energiforbedrende tiltag”: 

• Rumopvarmning 
o Installering/indregulering af udstyr til optimering af varmeanlæg (målere, sty-

ring, ventiler, cirkulationspumper) 
  

• Energimåling 
o Installering af udstyr til energimåling 

 
• Mulighed for at opnå støtte til glaslåg, der monteres på ”plug-in” kølemøbler. Der kan 

erfaringsmæssigt opnås en energibesparelse på 30 pct.  
 
DSK står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for at redegøre nærmere for vores kom-
mentarer. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Claus Bøgelund Nielsen 


