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VE-proces ordningen og krav til selskabernes involvering  
 
I følge aftalen af 13. november 2012 mellem ministeren og net- og distributionsselskaberne 
om energiselskabernes spareindsats, kan net- og distributionsselskaberne medtælle de opnåe-
de energibesparelser fra projekter, som opfylder kravene for at få tilskud fra tilskudspuljen til 
vedvarende energi til proces. Der gælder dog i følge aftalen, at virksomheder, ikke kan opnå 
tilskud fra både VE-proces ordningen til gennemførelse af et konkret energieffektiviseringstil-
tag og opnå tilskud fra energiselskaberne til realisering af besparelser. For hvert tiltag vil det 
kun være muligt at opnå tilskud igennem den ene ordning. Hvis en virksomhed opnår tilskud 
fra VE-proces ordningen, kan selskaberne derfor ikke give tilskud til realisering af de samme 
tiltag. Dog kan selskaberne, hvis de på anden måde bidrager til realisering af energibesparel-
serne medtælle besparelsen.  
 
Dette notat redegør for reglerne for selskabernes involvering i forbindelse med, at virksomhe-
der opnår tilskud gennem VE-proces ordningen. Selskaber, der opfylder kravene til involve-
ring, som defineret i dette notat, samt i øvrigt overholder gældende krav og regler vedrørende 
aftaleforhold, opgørelse og dokumentation af besparelser, jf. gældende aftale mellem ministe-
ren og energiselskaberne, kan medtælle besparelserne til opfyldelse af deres årlige sparefor-
pligtelse.  
 
 
Rammerne for VE-procesordningen 
I følge lovforslag, LFS 203, om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders pro-
duktionsprocesser kan der i forbindelse med tiltag, der erstatter fossile brændsler med energi 
fra vedvarende energikilder og tiltag, der erstatter fossile brændsler med fjernvarme til proces-
formål i virksomheder, gives tilskud til energieffektiviseringer opnået i tilknytning til projek-
terne.  
 
De konkrete retningslinjer for ordningen, er under udarbejdelse af Energistyrelsen. I følge ret-
ningslinjerne skal der i forbindelse med ansøgning om tilskud udføres en energieffektivise-
ringsgennemgang (evt. energisyn), og dokumentationen herfor skal inkluderes i ansøgningen. 
Det er ikke et krav, at energigennemgangen udføres af registrerede energisynskonsulenter, og 
således kan det i udgangspunkt udføres af andre aktører, blandt andet af energiselskabernes 
energirådgivere eller baseres på virksomhedernes egne energistyringssystemer, hvis de allere-
de har implementeret sådanne.  
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Som udgangspunkt kan virksomheder ansøge om tilskud til henholdsvis etablering af VE an-
læg samt til gennemførelse af de effektiviseringstiltag, der identificeres i energigennemgan-
gen – det er et krav, at virksomhederne gennemfører alle tiltag med tilbagebetalingstid under 
4 år. Der udbetales ikke tilskud fra ordningen før tiltagene er realiserede og virksomheden kan 
dokumentere dette.  
 
 
Definition af involvering 
Virksomhederne kan vælge at søge tilskud både til VE delen og til effektiviseringsdelen, men 
det er ikke et krav.  
 
Selskaber må ikke yde tilskud til konkrete tiltag, der opnår tilskud igennem VE-proces ord-
ningen. I tilfælde, hvor der ydes tilskud fra VE-procesordningen, kan selskaberne medtælle 
besparelserne hvis de enten:  
 

1. Medvirker til gennemførelse af energigennemgang/energisyn forud for realisering af 
tiltagene, og/eller; 

2. Medvirker til udarbejdelse af ansøgning om tilskud til gennemførelse af VE initiativer.  
 
Selskaberne kan enten selv udføre rådgivningen/udformningen af ansøgningen for virksom-
heden eller finansiere at disse opgaver udføres af 3. part. I den forbindelse skal eventuelt ho-
norar, der udbetales fra energiselskabet til en ekstern rådgivningsvirksomhed, udbetales direk-
te, og må ikke udbetales igennem den virksomhed, som får støtte fra VE-ordningen – ellers vil 
det være betragtet som et tilskud. 
 
Selskaberne skal, ligesom det gælder for øvrige energibesparelser, der medregnes under ener-
giselskabernes energispareindsats, sikre, at der er indgået aftale med virksomhederne om ret-
tighed til indberetning af energibesparelsen, forud for påbegyndelse af realisering. Tidspunk-
tet for ansøgning om tilskud vurderes i den sammenhæng, at være betragtet som tidspunktet 
for påbegyndelse af realisering såfremt, at ansøgning til om tilskud til VE-procesordningen 
godkendes. Hvis ansøgningen afvises, vil aftalens gængse regler om aftalekæde på ny gøre sig 
gældende.    
 
 


