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Faktaark: Det skal du vide om erhvervspuljen 
 
1. oktober åbner Energistyrelsen for en pulje på 200 mio. kr. til energibesparelser og effektiviseringer i pri-
vate virksomheder.  
 
Dette fakta-ark giver overblik over hovedreglerne og ansøgningsprocessen i den nye tilskudsordning. 
 

1 Hovedlinjer 
 

• Virksomheder søger om tilskud online ved Energistyrelsen og modtager tilskuddet direkte. Man skal bruge 
virksomhedens NemID og kan herefter få hjælp af en konsulent.  

• Tilskud gives som kr./kWh/leveår. Energisparetiltagets leveår er fastsat ud fra fast tabel af energisparetiltag. 
• Ansøgere konkurrerer om tilskud, hvor jo lavere tilskud i kr./kWh/leveår, der ansøges om, jo større er sand-

synligheden for at få det. 
• Der kan ansøges om tilskud flere gange om året. 
• Konverteringer fra fossile brændsler prioriteres med fastsatte faktorer.  

 

2 Regler 
 

• Anlæg skal have været i funktionsdygtig drift i mindst 24 måneder, og der kan ikke søges tilskud til alminde-
ligt vedligehold. 

• Tilbagebetalingstiden for energispareprojektet må ikke være kortere end 2 år eller længere end 10 år, når 
tilskuddet medregnes. 

• Projektets aftalekæde skal stadig holdes - dvs. arbejde må ikke være påbegyndt, før der er givet tilsagn om 
tilskud. 

• Der skal bekræftes, at projektet ikke vil blive gennemført uden tilskud, og at man ikke er forpligtet af anden 
lovgivning til at gennemføre projektet. 

• Virksomheden må ikke være kriseramt eller samtidig modtage øvrige tilskud til samme projekt. 
 

3 Tilskud 
 

• Tilskuddet dækker højst 30, 40 og 50% af investeringen for hhv. store, mellemstore og små virksomheder.  
• Der kan maks. udbetales 7 øre/kWh/leveår, og ikke mere end 15 mio. euro og minimum 10.000 kr. per pro-

jekt. 
 
 

4 Ansøgningens faser 
 
Ansøgningsprocessen deles op i fire faser: Hver af de fire faser har specifikke deadlines, som skal overholdes for at 
få tilskud 
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4.1 Fase 1 

 
• Fase 1 består af et ansøgningsskema, hvor levetid vælges ud fra tiltag, energiart, energibesparelsens stør-

relse og hvor ansøger angiver ønsket støttebeløb i øre/kWh i tiltagets første leveår. 
• Med ovenstående info beregnes automatisk ansøgt støttebeløb over tiltagenes levetid i øre/kWh/år. 
• Ansøgt støttebeløb total beregnes automatisk og er det maksimale støttebeløb, der søges til med ansøg-

ningen. Dette støttebeløb kan ikke blive større, selvom den endelige energibesparelse viser sig at blive 
større. 

• Ansøgt støttebeløb bruges til at regne budpris, der angiver projektets konkurrencedygtighed. Denne er kor-
rigeret med prioriteringsfaktor ved konvertering mellem energiarter, så ansøgers konkurrerende budpris 
sættes lavere. 

• Der tildeles midler til projekter startende med den laveste budpris, indtil midlerne er brugt. Sidste projekt der 
bliver tildelt midler, sætter afskæringspris, som er pris/kWh/leveår. 

• Er ens projekt under afskæringsprisen, får man betinget tilsagn om tilskud og går videre ansøgningsproces-
sens fase 2. 

 
4.2 Fase 2 

 
• Fase 2 skal indeholde dokumentation for før-situationen og før-energiforbruget, et estimat af besparelsens 

størrelse samt en tidsplan og budget for projektets udførelse.  
• Hvis muligt, skal Energistyrelsens standardløsninger og standardforudsætninger anvendes. 
• Før-energiforbruget skal opgøres som et gennemsnit over en repræsentativ periode, der enten er 12 sam-

menhængende måneder eller 3 sammenhængende år forud for ansøgning, der er maksimalt 2 måneder 
ældre end ansøgningsdato for ansøgningens fase 1. 

• Energipriser udfyldes automatisk i ansøgningsskema og er fastsat af Energistyrelsen. Virksomhedens egne 
energipriser kan ikke anvendes. 

• Energistyrelsen kan i løbet af sagsbehandlingen anmode om supplerende information, og melder efter 
sagsbehandling om godkendelse og giver tilsagn om tilskud. Afslag kan gives, hvis projektet i fase 2 afgiver 
væsentligt fra information oplyst i fase 1. 

• Efter meddelelse om tilsagn har ansøger 2 uger til at acceptere. 
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4.3 Projektperioden 
 

• Tilsagnshaver har under projektperioden pligt til at meddele Energistyrelsen om alle forhold, der kan med-
føre bortfald eller reduktion af tilskud, eller udskydelse af projektets afslutning. 

• Energistyrelsen vil som udgangspunkt bede om statusrapportering hver 6. måned.  
• Tilsagnshaver kan ansøge om projektændringer, hvor ansøgningen skal være modtaget i Energistyrelsen 

30 dage inden projektets fastsatte afslutningsdato. Energistyrelsen kan i den forbindelse nedjustere til-
skudsbeløbet.  

• Der skal anmodes om ændring, hvis bl.a. ejerforhold ændres, energisparetiltag bortfalder, energibesparel-
sen reduceres mere end 10%, eller det totale tilskudsbeløb reduceres med mere end 500.000 kr., samt hvis 
afslutningsdatoen udsættes.  

 
4.4 Dokumentation af energibesparelse og udbetaling af tilskud 

 
Senest 30 dage efter projektet er gennemført, skal der indsendes ansøgning om udbetaling af tilskud med følgende 
information: 
 

• Dokumentation af efter-situation. Denne skal om muligt også følge Energistyrelsens standardforudsætnin-
ger og standardløsninger. 

• Beregning af besparelse og støttebeløb. Hvis besparelsen ikke er den samme som i ansøgningens fase 2, 
kan Energistyrelsen nedjustere ansøgte støttebeløb. Tilskuddet kan ikke blive større end det ansøgte totale 
støttebeløb i fase 1, uanset om den endelige energibesparelse er større. 

• Projektregnskab med en liste og bilag på alle støtteberettigede omkostninger. 
• En ansøgererklæring på bl.a., at projektregnskab er udført som forudsat i tilsagn. 

 

5 Negativliste 
 

Følgende typer projekter kan der ikke søges tilskud til i erhvervspuljen: 
 

• Energiomdannelsessektoren og energiindustrien, herunder f.eks. indvinding af energiråstoffer, fremstilling 
af energiprodukter samt distribution og handel med el, gas og varme. 

• Transportsektoren. 
• Husholdninger og energieffektivisering i helårsboliger. Tilskud til disse er under separat tilskudsordning. 
• Effekten af øget produktionskapacitet- og volumen i forbindelse med energieffektiviseringer. 
• Energibesparelser ved sammenlægning, nedlæggelse eller flytning af produktion. 
• Energibesparelser i forbindelse med nyanlæg. 
• Energibesparelser ved almindeligt vedligehold. 
• Energibesparelser i forbindelse med energiforbruget til IT- og serverudstyr. 
• Energibesparelser ved manuel sænkning af temperaturer, lysstyrke eller ventilationsmængde. 
• Energibesparelser på baggrund af ændret adfærd. 
• Energibesparelser i forbindelse med energiproducerende anlæg, hvis det fra anlægget er muligt at ekspor-

tere el eller gas ud af virksomheden, herunder solceller, vindmøller, vandkraftanlæg og biogasanlæg. 
• Energibesparelser opnået ved installation af brugt udstyr.  

 

6 Læs mere 
 
Du kan læse om erhvervspuljen på Energistyrelsens hjemmeside 
 


