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Lukning af IKV-ordningen  

 

Nedenfor følger vigtig orientering til alle ejere af anlæg, som er omfattet af IKV-

tilskudsordningen.  

 

Ved Energiaftalen 2012 blev det besluttet at indføre en tilskudsordning med henblik 

på at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier. IKV-

ordningen er godkendt af Europa-Kommissionen ved afgørelse SA.35486 (N/2013) 

af 14. juli 2015 og trådte i kraft den 26. november 2015 med ansøgningsfrist den 1. 

oktober 2016. 

 

Energistyrelsen er efter ordningen forpligtet til at gennemføre overkompensations-

kontrol.  Energistyrelsen har i den forbindelse konstateret, at en betydelig andel af  

den udbetalte støtte for årene 2013-2016 har oversteget støttemodtagernes 

ekstraomkostninger ved produktionen af el, og har dermed udgjort 

overkompensation. 

 

I blev den 25. september 2017 orienteret om Energistyrelsens arbejde med 

vurdering af overkompensation og den fremtidige håndtering heraf. IKV-ordningen 

blev i den forbindelse suspenderet, indtil der var endelig afklaring af fremtiden for 

ordningen. 

  

Energistyrelsen har inddraget Kammeradvokatens i dette arbejde, som nu er 

afsluttet. Kammeradvokaten anbefaler samlet set, at Energistyrelsen iværksætter 

tilbagebetaling af den udbetalte støtte, som udgør overkompensation, og at 

energi-, forsynings- og klimaministeren efter forelæggelse for Folketingets Energi-, 

Forsynings- og Klimaudvalg og i overensstemmelse med elforsyningslovens § 58 c, 

stk. 7, fastsætter regler om, at den fremadrettede tilskudsordning ophører.  

 

På den baggrund har energi-, forsynings- og klimaministeren pr. 7. marts 2018 

lukket IKV ordningen. Yderligere baggrundsoplysninger om ordningens ophør kan 

findes på: https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-

energi/vaerker/industrielle-kraftvarmevaerker  

 

I forlængelse af lukningen af ordningen påbegynder Energistyrelsen nu arbejdet 

med at opgøre overkompensation for årene 2013-2017. Alle berørte værker vil i 

den forbindelse blive partshørt om grundlaget for opgørelsen. Energistyrelsen 

kontakter de enkelte værker med yderligere oplysninger om dette i individuelle 

breve. Herefter vil Energistyrelsen træffe afgørelse om tilbagebetaling. 

 

Har du spørgsmål til din konkrete sag, kan du kontakte Energistyrelsens V.E.-

administration: 

 

Kontor/afdeling 

Center for Forsyning 

 

Dato 

7. marts 2018 

 

J nr. 2018 – 919 

 

 

 

https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/vaerker/industrielle-kraftvarmevaerker
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/vaerker/industrielle-kraftvarmevaerker
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Åbningstider i V.E.-administrationen 

Mandag til fredag 

fra kl. 9:00 til kl. 14:00 

 

Kontakt V.E.-administrationen 

Email: VE@ens.dk 

Telefon: 70 21 50 74 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Hansen 
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