
Ansøgning om overdragelse af projekt 

Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder 

I kan læse om overdragelse af et projekt i ordningens vejledning, der findes på Energistyrelsens 
hjemmeside. 

Nuværende tilsagnshaver: 

Navn:     

CVR nr.:      

P-nr.:

Adresse:       

Postnr. og by: 

Journalnr.: 

Ansøger om, at tilsagnet overdrages til denne erhverver, der er omfattet af § 6 i 
erhvervspuljebekendtgørelsen1, og som indtræder i de rettigheder og pligter, der følger af tilsagnet:

Navn: 

CVR nr.: 

P-nr.:

Adresse:       

Postnr. og by: 

1Bekendtgørelse nr. 2237 af 1. december 2021 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i 

erhvervsvirksomheder 
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Energistyrelsens indsamling, behandling, opbevaring og videregivelse af persondata og styrelsens 
persondatapolitik findes på https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger 

Overdragers og erhververs underskrifter 
Nuværende tilsagnshaver (overdrageren) og erhververen erklærer med deres underskrifter, at 

• De angivne oplysninger er korrekte
• Der ikke er fortiet oplysninger af betydning for overdragelsen

Overdrager: 

Dato: Navn: 

Underskrift: 

Erhverver: 

Dato: Navn: 

Underskrift: 

Dato for overdragelsen anføres her:  

Begrundelsen for overdragelsen anføres her: 

Vær opmærksom på, at en overdragelse kan medføre en genberegning 
Overdragelsen kan medføre en genberegning og dermed få betydning for tilsagnet. Der vil ske en 
genberegning, hvis en overdragelse af en virksomhed resulterer i en højere 
virksomhedsstørrelseskategori. Fx hvis en lille eller mellemstor virksomhed bliver overtaget af en stor 
virksomhed, vil Energistyrelsen genberegne tilskuddets størrelse med de støttesatser, der passer til 
virksomhedens størrelse. 

Overdrager og erhverver bedes i tabellen nedenfor sætte X ud for, hvilken virksomhedsstørrelseskategori, 
som de to virksomheder tilhører. Størrelseskategorierne stammer fra EU’s SMV-definition. Se mere i 
ansøgningsvejledningen. 

Overdrager 
(Sæt X) 

Erhverver 
(Sæt X) 

Virksomheds-
størrelses-
kategori

☐ ☐ Stor 
☐ ☐ Mellemstor 
☐ ☐ Lille 
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