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Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. København, den 11. april 2019.

a. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dis-
positioner i 2019:
– der overføres 1,5 mio. kr. fra § 29.11.01. Departementet til § 29.11.09. Støtteordning til folkelige akti-

viteter på klimaområdet (ny konto).
– der etableres materiel hjemmel under § 29.11.09. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområ-

det (ny konto) ved optagelse af ny tekstanmærkning.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

b. I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019, er aftalepar-
terne enige om at igangsætte et arbejde, der skal styrke forbrugerinformationen om klimabelastnin-
gen ved forbrugervalg og –adfærd i hverdagen. Der er afsat 6 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til
Kampagne til klimavenlig adfærd på § 29.11.01. Departementet.

Der lægges op til at overføre 1,5 mio. i 2019 fra § 29.11.01. Departementet til ny hovedkonto
§ 29.11.09. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområdet med henblik på at etablere en til-
skudspulje til folkelige aktiviteter på klimaområdet.

Formålet med tilskudspuljen er at støtte gennemførelse af projekter, der fremmer folkelig oplysning
om frivillige klimavenlige tiltag i hverdagen, som borgerne selv har mulighed for at udføre. Med kli-
mavenlige tiltag menes tiltag, som mindsker drivhusgasudledningen globalt og/eller nationalt, og
som relaterer sig til forbrugernes kostvaner, transport- og rejsevaner, tøjvaner, forbrug af øvrige for-
brugsgoder mv.

Nærværende aktstykke forelægges for at tilvejebringe hjemmel til, at energi-, forsynings- og klima-
ministeren kan fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om støtte under tilskudspuljen. Der anmodes
endvidere om, at tilskud under § 29.11.09. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområdet kan
gives som tilsagn.

Tilskudsordningen vil blive administreret i overensstemmelse med EU-Kommissionens forordning
nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Euro-
pæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. Reglen medfører, at den samlede støtte til en
virksomhed m.v. højst må udgøre 0,2 mio. euro svarende til ca. 1,5 mio. kr. beregnet løbende over tre
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regnskabsår. Hvis virksomheden allerede har modtaget støtte under andre nationale de minimis-ord-
ninger, skal denne støtte således medregnes i forhold til loftet på 0,2 mio. euro.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

§ 29.11.01. Departementet (Driftsbev.)
60. Kampagne for klimavenlig adfærd gennem mærkningsordninger mv.

Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger -1,5 mio. kr.

§ 29.11.09. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområdet (Reservationsbev.) (ny konto)
10. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområdet

Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 1,5 mio. kr.

Tekstanmærkningen dækker på finansloven for 2019 § 29.11.06. Klimastøtte til Arktis mv.,
§ 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslan-
de. Med aktstykket udvides tekstanmærkningen til også at dække § 29.11.09. Støtteordning til folke-
lige aktiviteter på klimaområdet.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at energi-, forsy-
nings- og klimaministeren kan meddele tilsagn om støtte i 2019.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbe-
villing for 2019 opføres følgende:

§ 29.11.01. Departementet -1,5 mio. kr.
§ 29.11.09. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområdet 1,5 mio. kr.

Endvidere anmodes om, at der på forslag om lov om tillægsbevilling for 2019 optages følgende
ændrede affattelse af tekstanmærkning nr. 101 under § 29.11.09. Støtteordning til folkelige aktivite-
ter på klimaområdet.

Materielle bestemmelser:

”Nr. 101. ad 29.11.06., 29.11.09., 29.27.01. og 29.27.03.
Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlæg-

ge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for
tilskuddets anvendelse. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser
om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede
aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumenta-
tion for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projek-
tet gennemføres i overensstemmelse med de af energi-, forsynings- og klimaministeren stillede til-
sagnsvilkår.
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Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette energi-, forsynings- og klimaministeren om
ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for energi-,
forsynings- og klimaministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller del-
vist bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis ansøgeren
ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller hvis de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 11. april 2019

LARS CHRISTIAN LILLEHOLT

/ Jacob Møller

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 25-04-2019
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