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Det fremgår af Aftale om inflationshjælp af 10. februar 2023, at aftalepartierne er enige om at indføre 
en midlertidig støtteordning til mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger såsom 
bagere, slagtere mv., som er beliggende i mindre byer. Ordningen har til formål at hjælpe de mindre 
lokalsamfund, hvor den lokale købmand mv. spiller en vigtig rolle for den lokale udvikling og 
dagligvareforsyning.  
 
Der er afsat en ramme på 75 mio. kr. i 2023 til ordningen. Halvdelen af rammen er afsat til direkte 
støtte til mindre købmænd, bagere, slagtere mv. (som kan udgøre op til 50.000 kr.), mens den 
resterende halvdel er afsat til en grøn omstillingsstøtte, der skal hjælpe virksomhederne med at 
foretage investeringer i energiforbedrende tiltag. Såfremt der er berettigede ansøgninger for mere end 
dette, så reduceres støttebeløbet med henblik på, at ordningen holdes inden for den afsatte ramme. 
Ordningen gennemføres inden for EU’s de minimis regler. 
 
Aftalepartierne er enige om, at mindre købmænd, bagere, slagtere mv. med ordningen vil kunne søge 
om at modtage et direkte tilskud på op til 50.000 kr., såfremt de lever op til kriterierne:  

- Ansøger skal være beliggende i byer med under 2.500 indbyggere.  
- Ansøger skal kunne dokumentere en stigning i energiudgifterne på minimum 50.000 kr. i 

2022 sammenlignet med 2021. 
- Ansøger skal være en dagligvarebutik, hvor forretningens primære formål er salg af 

dagligvarer, og minimum 50 pct. af omsætningen kommer fra dagligvaresalg.  
- Ansøger skal være registreret hos Fødevarestyrelsen med krav til forretningens nedkøling af 

fødevarer. 
- Ansøger skal have maksimalt svarende til 10 fuldtidsansatte.  
- Ansøger skal have mulighed for at modtage støtten efter EU’s de minimis regler, og har som 

udgangspunkt ikke tidligere modtaget støtte til energiforbedrende tiltag.  
 
Nystartede butikker, som ikke har en reference til energiudgifter i 2021, vil kunne søge støtte på op 
til 50.000 kr., såfremt de kan dokumentere energiudgifter for minimum 150.000 kr. i 2022. 
 
Derudover er aftalepartierne enige om, at mindre købmænd, bagere, slagtere mv. vil kunne søge om 
yderligere støtte på op til 50.000 kr., til konkrete investeringer i energiforbedrende tiltag. Støtten 
kræver, at ansøger lever op til ovenstående kriterier, samt at virksomhederne lægger en 
egenfinansiering på 20 pct. af støttebeløbet, og at investeringen gennemføres inden for 1 år, efter at 
virksomheden har fået tilsagn om støtte.  
 
Der vil i forbindelse med at ordningen udmøntes ved bekendtgørelse blive fastlagt en positivliste 
over hvilke energioptimerende tiltag, der vil kunne støttes. Positivlisten udarbejdes med inddragelse 
af sektoren. 
 
Det vil være frivilligt for den enkelte ansøger, hvorvidt der udelukkende søges om direkte støtte, 
omstillingsstøtte eller om både direkte støtte og omstillingsstøtte. Hvis der modtages 
tilskudsberettigede ansøgninger for mere end den afsatte ramme, vil det tildelte støttebeløb blive 
reduceret for den enkelte virksomhed med henblik på, at udgifterne til ordningen holdes inden for 
den afsatte økonomiske ramme. I den forbindelse ses ordningen under ét, således at støttebeløbet 
alene reduceres, hvis ansøgningerne samlet set i forhold til både den direkte støtte og 
omstillingsstøtte overstiger den afsatte ramme i 2023.  
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Ordningen ventes at indebære administrative omkostninger på 7 mio. kr., der vil skulle afholdes inden 
for den afsatte økonomiske ramme. Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.  
 
Det er forventningen, at der vil kunne udbetales direkte støtte i ordningen i maj 2023, og at der vil 
kunne gives tilsagn om støtte til grønne investeringer fra juni 2023. Efter ansøgningsrunden er 
afsluttet, vil aftalepartierne tage stilling til anvendelse af evt. uforbrugte midler i 2023 inden for 
rammerne af ordningen. 
 
Aftalens karakter 
Aftalen har karakter af en stemmeaftale. Aftalepartierne forpligter sig til at stemme for det 
aktstykke, der gennemfører initiativerne.  
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