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Indledning 

Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier 
består af to dele. Dels denne vejledning, som beskriver tilskudsmuligheden, kravene til ansøgeren, 
vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaet og de mange praktiske forhold, man skal tage højde 
for, når man vil søge om tilskud. Og dels selve ansøgningsskemaet, som skal udfyldes, underskrives 
og indsendes digitalt. 

Ansøgningsmaterialet kan downloades fra Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk 

Energistyrelsen opdaterer løbende ansøgningsmaterialet. Vær derfor opmærksom på, at anvende 
den seneste version.  

Indholdet i vejledningen 

Det er en god idé at starte med at læse vejledningen. Den kan bl.a. give svar på, om det påtænkte 
projekt og, om virksomheden opfylder betingelserne for at får tilskud. 

Vejledningen er delt op i følgende punkter: 
A. Sådan søges der 
B. Hvem kan søge og til hvad, herunder definition på et normalt væksthus 
C. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet punkt for punkt. 
D. Ting ansøger skal være opmærksom på under og ved afslutning af projekt, herunder 

udbetaling af tilskud 

A. Sådan søges der 

Ansøgningsskemaet: Ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier” 
udfyldes med alle oplysninger. Ansøgningsskemaet kan findes og udfyldes på Energistyrelsens 
hjemmeside – www.ens.dk. Se pkt.C. 

B. Hvilke projekter kan der søges tilskud til, herunder definition på et normalt 
væksthus 

Energistyrelsen kan yde statstilskud af midler på finansloven til nybyggeri af miljø- og 
energirigtige væksthuse i gartnerier, hvor energiforbruget mindst er 20 pct. lavere sammenlignet 
med et nybygget normalt væksthus.  Tilskuddet ydes til merinvesteringen til 
energieffektivisering i forbindelse med nybyggeri af miljø- og energirigtige væksthuse. 
Omkostninger, der ikke er direkte knyttet til opnåelse af et højere energieffektivitets niveau, er 
ikke tilskudsberettigede. 

Ved et normalt væksthus forstås et væksthus, der er opbygget med en bærende konstruktion af 
galvaniseret stål, beklædt med enkelt lag 4 mm glas i tagflader, trempler og gavle. Glasset er 
fastholdt til den bærende konstruktion af et aluminiumsprossesystem. Væksthuset hviler på et 
punktfundament af beton. Væksthuse til potteplanteproduktion er udstyret med et mobilt 
skyggeanlæg. Væksthuse til grønsagsproduktion er ikke udstyret med et mobilt skygge- eller 
isoleringsanlæg. 

http://www.ens.dk/tilskud-miljoe-energirigtige-vaeksthuse
http://www.ens.dk/tilskud-miljoe-energirigtige-vaeksthuse


 

Tilskuddet ydes til merinvesteringen til energieffektivisering i forbindelse med nybyggeri af 
miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier. Projektbeskrivelsen skal indeholde dokumentation 
for energibesparelsen i forhold til et normalt hus på alle de elementer, der søges tilskud til. 

Der kan ikke ydes tilskud til projekter: 

1) som det driftsøkonomisk vil være rentabelt at gennemføre uden tilskud, 
2) som virksomheden er forpligtet til at gennemføre, eller 
3) som af andre årsager efter Energistyrelsens vurdering ville blive gennemført alligevel. 

 

C. Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaet punkt for punkt 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema. Punkterne følger ansøgningsskemaets punkter 1-
10. 

Forside: under ansøger her skrives virksomhedens navn, da det er virksomheden, der søger. 

1. Oplysninger om ansøger 

Tilskud kan ydes til momsregistrerede virksomheder. Der skelnes ikke mellem privat og offentlig 
ejet virksomhed. 

Tilskud ydes til den, der afholder udgifterne til projektet, og som driver eller bruger de omfattede 
væksthuse. 

Navn og adresse på ansøger(bemærk det er virksomheden, der er ansøger) skal så vidt muligt 
anføres med samme betegnelse, som er anvendt ved registrering efter momsloven. Virksomhedens 
e-postadresse oplyses. Al korrespondance fra Energistyrelsen vil blive sendt elektronisk til den 
opgivne mailadresse. Der kan kun være én tilskudsmodtager i hvert projekt. 

Branchekode og branchenavn: Branchekoden kan søges frem på Virk.dk. Der gøres 
opmærksom på, at branchekode for projektets udførelsessted kan afvige fra ansøgers 
branchekode.  

Nuværende branchekoder for gartnerier: 
- 01.13.00 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 
- 01.19.00 Dyrkning af andre etårige afgrøder (f.eks. potteplanter) 
- 01.28.00 Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter 

CVR-nummer kan om nødvendigt oplyses af de regionale told- og skattemyndigheder. Der gøres 
opmærksom på, at CVR-nummeret skal indeholde 8 cifre. 

Bankkonto, er den konto, hvor tilskuddet skal overføres til, skal være virksomhedens Nemkonto 

 

http://datacvr.virk.dk/data/


 

Virksomhedens størrelse1  

En virksomhed er enhver enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet. 
Herunder hører også enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder, der udøver en 
håndværksmæssig aktivitet eller andre aktiviteter, samt partnerskaber eller foreninger, der 
regelmæssigt udøver en økonomisk aktivitet. 

En virksomhed er kendetegnet ved at være uafhængig i forhold til andre virksomheder. 
Uafhængighed forudsætter almindeligvis, at ejerandelen i forhold til andre virksomheder er under 
25 procent. Hvis ejerandelen er større end 25 procent er der enten tale om en partnervirksomhed 
eller en tilknyttet virksomhed. Disse virksomheder indregnes i virksomheden efter reglerne, som 
er beskrevet på følgende link. 
 
Ved små virksomheder forstås virksomheder, som: 
 
1. Beskæftiger under 50 personer, og som har en 
2. årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 10 mio. EUR. 
 
Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som: 
 
1. Beskæftiger under 250 personer, og som har 
2. En årlig omsætning på 50 millioner EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 millioner 

EUR. 
 
Ved store virksomheder forstås virksomheder, som ikke er små eller mellemstore virksomheder. 
 
De maksimale tilskudsprocenter af støtteberettigede omkostninger: 
Små virksomheder: Indtil 50 % 
Mellemstore virksomheder: Indtil 40 % 
Store virksomheder: Indtil 30 % 

2. Projekttitel og tilskudsbeløb, der søges om 
 

Projekttitel. Et eksempel på projekttitel kunne være ”Nyt miljø- og energirigtigt væksthus på 
10.000 m2 på gartneriet Tulipanfryd.” 

 
Ansøgt beløb. Her angives det støttebeløb, der søges om og ikke den totale investering. Beløbet 
hentes fra pkt. 5 i ansøgningsskema 
 

3. Projektets start/slut tidspunkt 

Projektet må tidligst starte efter, der er givet skriftligt tilsagn om tilskud. Der må ikke være 
indgået bindende aftale om eller påbegyndt nogen del af det ansøgte projekt, før der er givet 
skriftligt tilsagn om tilskud. Projektet skal være afsluttet senest på den opgivne forventet slutdato, 

                                                 
1 De præcise regler for opgørelsen af virksomhedsstørrelse samt definitionen af virksomheder fremgår af bilag 1 i EU-
Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre 
marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. (bilaget er vedhæftet denne vejledning) 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder-0/omstilling-ve-erhverv/ny_gff.pdf


 

med mindre der er søgt om udsættelse inden og Energistyrelsen har accepteret en ny forventet 
slutdato. 

4. Oplysning om projektets udførelsessted 

Oplysninger om projektets udførelsessted, angives hvis det miljø- og energirigtige væksthus e-
tableres på en anden end den under pkt. 1 opgivne adresse, på en virksomhed med selvstændig 
branchekode eller selvstændigt CVR-nummer. Der vil blive henvist til denne adresse i 
korrespondance fra Energistyrelsen. 

5. Økonomi 

Her anføres de økonomiske beløb, som tages fra projektbeskrivelsen, der skal indeholde en 
detaljeret gennemgang af energieffektive elementer, der indgår i ansøgningen om statstilskud. 

Projektbeskrivelsen skal vedlægges dette ansøgningsskema se endvidere pkt. 10 

Som det fremgår af bekendtgørelsens § 24 kan Energistyrelsen efter ansøgning foretage ratevise 
udbetalinger af tilskud vedrørende gennemførte arbejder i projekter, hvor tilsagnsbeløbet 
overstiger 500.000 kr. 

I ansøgningsskemaet afkrydses, om der ønskes ratevis udbetaling. 

Hvis der ønskes ratevis udbetaling, skal dette afkrydses i ansøgningsskemaet og der skal 
vedlægges en tidsplan i projektbeskrivelsen. 

Som det fremgår af bekendtgørelsen § 24. Skal en ratevis udbetaling udgøre mindst 20 pct. af 
tilsagnsbeløbet. I samme tilskudssag kan der højst foretages ratevise udbetalinger på i alt 60 pct. 
af tilsagnsbeløbet. 

6. Forventet energibesparelsespotentiale 

Der skal i projektbeskrivelsen vedlægges dokumentation for de enkelte elementers 
energibesparelsespotentiale og udregning for, hvor stor energisparepotentialet er i forhold til et 
normalt væksthus, defineret i bekendtgørelse om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse 
i gartnerier. Det er denne energibesparelse, der skrives under pkt. 6 

7. Fyldestgørende projektbeskrivelse herunder, hvilke elementer, der søges 
tilskud til og som sikrer, at væksthuset er miljø- og energirigtigt. 

I Projektbeskrivelsen, som vedlægges ansøgningsskemaet, skal det dokumenteres, at 
energibesparelsespotentialet er til stede og, at det nybyggede væksthus har et 
energibesparelsespotentiale på mindst 20 % i forhold til et normal væksthus i de elementer, der 
søges tilskud til.  

 
En fyldestgørende projektbeskrivelse, skal om minimum indeholde:  
• Detaljeret beskrivelse af de særlige miljø- og energirigtige elementer, der indgår i det miljø- og 
energirigtige væksthus sammenlignet med et ”normalt væksthus” 



 

• Detaljeret tidsplan 
• Beregning af forventede energibesparelser ved det miljø- og energirigtige væksthus med 
angivelse af forudsætninger 
• Specificeret budget på baggrund af ikke-accepteret tilbud, hvor de elementer, der søges tilskud 
til medgår. Der skal vedlægges sammenlignelige budgetter på de særlige energieffektive elementer 
og på normale elementer, således at merudgiften til de særlige energieffektive elementer kan 
udregnes 
• Anden dokumentation, der beskriver de elementer, der indgår. 
 
Samt følgende dokumentation: 
• Ikke-accepterede tilbud på alle væsentlige udgifter til elementer både på det sammenlignelige 
”normal væksthus” og det særlige miljø- og energirigtige væksthus, som der søges tilskud til 
• Evt. samtykkeerklæring vedr. brugsret, hvis ansøger/bruger ikke ejer anlægget  

8. Supplerende projektoplysninger 

Hvis projektet er pålagt efter anden lovgivning, kan der ikke ydes tilskud til projektet. 

Der kan ydes tilskud fra andre støtteordninger forudsat, at betingelserne i artikel 8 i 
Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 overholdes. 

9. Underskrift 

Ansøgningen skal underskrives af virksomhedens indehaver eller ansvarlig leder, der kan tegne 
virksomheden, der derved bekræfter, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er rigtige, samt at alle 
betingelser for opnåelse af tilskud, der er beskrevet i denne vejledning, er opfyldt.  

Ansøgningsskemaet indsendes til Energistyrelsen på aftale@ens.dk, som angivet på forsiden af 
ansøgningsskemaet. 
 
10.  Følgende skal indsendes sammen med ansøgningsskemaet. 
Punktet indeholder en liste over hvilke dokumenter, der skal medsendes ansøgningen og det er 
vigtigt, at alt indsendes sammen med ansøgningsskemaet, da det ellers vil forsinke 
sagsbehandlingen, i det Energistyrelsen først, når der foreligger en fyldestgørende ansøgning, kan 
træffe en afgørelse 
 
D. Ting ansøger skal være opmærksom på under og ved afslutning af projekt, 

herunder udbetaling af tilskud 
Projektperioden starter, når Energistyrelsen har meddelt skriftligt tilsagn om tilskud. 
Projektperiodens slutning er anført i ansøgningen og vil fremgå af tilsagnsbrevet. 

 
I projektperioden er det bl.a. vigtigt at være opmærksom på følgende:  

Oplysningspligt 
Tilskudsmodtager har i projektperioden pligt til at meddele Energistyrelsen om forhold, der kan 
medføre bortfald eller tilbagebetaling af tilskud. Derudover skal tilskudsmodtager orientere 
Energistyrelsen om væsentlige ændringer i forhold til de oplysninger, som fremgår af 

mailto:aftale@ens.dk


 

tilsagnsskrivelsen, f.eks. udskydelse af projektet på grund af leveranceforsinkelse eller manglende 
tilladelse fra offentlige myndigheder, som betyder, at projektet ikke kan gennemføres. 

 

Ratevis udbetaling 
Overstiger tilsagnsbeløbet 500.000 kr. kan der, efter tilsagn er meddelt, ansøges om ratevis 
udbetaling af tilskuddet efter § 24 i bekendtgørelsen om tilskud til fremme af vedvarende energi i 
virksomheders produktionsprocesser. Dette sker ved at indsende en tidsplan for/forslag til de 
ratevise udbetalinger. 

Når den indsendte anmodning er godkendt af Energistyrelsen, fremsendes en besked herom til 
ansøger.  

Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for ratevis udbetaling. Da der kun er 
mulighed for ratevis udbetaling ved tilsagn større end 500.000 kr., skal ratevise 
udbetalinger, hvis de enkelt stående eller akkumuleret er over 500.000 kr. Altid være 
revisorpåtegnet. Slut regnskabet skal omfatte hele projektregnskabet og det skal altid være 
revisorpåtegnet 

Ændring af projektet 
I projektperioden kan Energistyrelsen efter tilsagn er meddelt godkende, at projektet ændres. Der 
kan i den forbindelse ske ændring i støttegrundlag og maksimale tilskudsbeløb, der står i 
tilsagnsskrivelsen. En anmodning om ændring af projektet skal være modtaget i Energistyrelsen i 
rimelig tid før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Datoen for projektets afslutning 
fremgår af tilsagnsskrivelsen.  
 
En ændring skal være i overensstemmelse med projektets oprindelige formål. Ændringen må ikke 
gennemføres, førend Energistyrelsens godkendelse foreligger. 
 
I hele projektperioden, efter tilsagn er meddelt, er det muligt at anmode Energistyrelsen om, at en 
ny tilskudsmodtager kan overtage projektet. Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig 
anmodning tillade, at en ny tilskudsberettiget ejer, drivsansvarlig eller bruger indtræder i et 
allerede meddelt tilsagn, også selv om projektet er påbegyndt. Anmodningen skal være 
underskrevet af både overdrager og erhverver af den eller de virksomheder, som projektet 
vedrører. 

Udbetaling af tilskud 
Senest to måneder efter projektet er gennemført, skal tilskudsmodtager indsende en ansøgning om 
udbetaling af tilskud til Energistyrelsen. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagnet 
er bortfaldet, hvis ansøgning om udbetaling ikke indgives rettidigt. 

Vejledning i udbetaling tilsendes sammen med tilsagnsskrivelse 

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet eller vejledningen, er du velkommen til at kontakte Eva 
Lembke el@ens.dk telefon 33923854 eller Majbritt V. Nielsen mvn@ens.dk telefon 33926878 
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