
 Støtte til ikke-afskrevne biomasseanlæg (fortsættelse af 15-øren)

Ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet ved afbrænding af

biomasse i henhold til § 45 a, stk. 2 og 3 i lov om fremme af vedvarende

energi 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 6

Særskilt ansøgningsskema om forlængelse af støtteperioder som følge af reinvesteringer findes i bilag 1

Særskilt ansøgningsskema om dispensation for krav om levering af elektricitet inden den 1. april 2019 findes i bilag 2

Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes i bilag 3

Vejledning til definition af ansøgers størrelse findes i bilag 4

Ansøgningsfristen for ansøgning om tilsagn om pristillæg er den 17. februar 2019.

Oplysninger om ansøger

Ansøgers navn

Ansøgers CVR-nummer

Postadresse

E-mailadresse

Ansøgers størrelse i henhold til den definition, som fremgår af bilag 1 i Europa-Kommissionens henstilling 

af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF), 

EU-Tidende 2003, L124, side 36:

 Ansøger er en lille eller mellemstor virksomhed (SMV)

 Ansøger er en stor virksomhed  
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Energistyrelsen

Amaliegade 44
1256 København K

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



Kontaktperson

Kontaktpersons e-mailadresse

Kontaktpersons telefonnummer

 

Oplysninger om elproduktionsanlægget 

1. Stamdata

Navn på anlæg

Anlægsadresse og 
matrikelnummer

Anlægget/værkets GSRN 
nummer

Installeret effekt i 
megawatt

2. Anlægstype (sæt kryds og vedlæg dokumentation):

 Etableret som biomasseanlæg

 Etableret som multibrændselsanlæg

 Ombygget til biomasseanlæg

 Ombygget til multibrændselsanlæg

Beskrivelse af anlægstypen og elproduktionsanlægget, herunder beskrivelse af delkomponenter 

(kedel, turbine, generator, motor m.v.) 

*Indsæt anlægsbeskrivelse (vedlæg evt. som bilag)
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3. Type af brændsler, herunder biomasser der anvendes på anlægget (kul, gas, olie, træflis, 
træpiller, halm m.v.):

*Angiv brændsler

 4. Idriftsættelsesdato (se vejledning og krav til dokumentation):

Dato:

Erklæringer:

 Ansøger  producerer elektricitet fra afbrænding af  støtteberettiget biomasse, jf. bilag 1 til lov om fremme

af vedvarende energi .

 Ansøger modtager ikke anden støtte til den samme mængde elektricitet produceret ved afbrænding af 

biomasse, som der søges pristillæg til.

Kriseramt
 Ansøger er ikke kriseramt og vil straks orientere Energistyrelsen, hvis ansøger bliver kriseramt, eller der

opstår tvivl herom, i ansøgningsperioden. Ansøger er endvidere bekendt med, at hvis ansøger opnår 

tilsagn om tilskud, og gør brug af tilsagnet, er støttemodtager i hele støtteudbetalingsperioden forpligtet til 

at orientere Energistyrelsen hvis støttemodtager bliver kriseramt, eller der opstår tvivl herom.

Energistyrelsen må ikke udbetale støtte til en kriseramt virksomhed. Energistyrelsen vil derfor stoppe 

udbetaling af tilskud, hvis en støttemodtager bliver kriseramt eller der opstår tvivl herom. En virksomhed er 

kriseramt, når den uden statslig indgriben næsten med sikkerhed vil være nødt til at indstille sin aktivitet på 

kort eller mellemlang sigt, som defineret i Kommissionens Meddelelse - Rammebestemmelser for 

statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder, EU-Tidende 2014, C 

249, side 1. 
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Tilbagebetalingskrav

 Ansøger har efterkommet ethvert krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en 

tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked, og vil straks orientere 

Energistyrelsen, hvis sådanne krav opstår i ansøgningsperioden eller der opstår tvivl herom. Ansøger er 

endvidere bekendt med, at hvis ansøger opnår tilsagn om tilskud, og gør brug af tilsagnet, er 

støttemodtager i hele støtteudbetalingsperioden forpligtet til at orientere Energistyrelsen, såfremt 

støttemodtager bliver mødt med et krav om tilbagebetaling af støtte, eller der opstår tvivl herom. 

Energistyrelsen må ikke udbetale støtte til en virksomhed, som ikke har efterkommet ethvert krav om 

tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked.

Energistyrelsen vil derfor stoppe udbetaling af tilskud.

Bilag

Liste over vedlagte bilag, herunder dokumentation vedrørende punkt 2 og 4.

Dokumentation for tegningsberettigelse

Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen. Hvis ansøgningen er udfyldt og 

underskrevet af en anden end den/de tegningsberettigede, skal ansøgningen være vedlagt en fuldmagt 

underskrevet i overensstemmelse med tegningsreglen. 
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Underskrift(er) 
Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af de angivne oplysninger i ansøgningen og den/de 
vedhæftede dokumenter. 

Dato:          

Navn:         

Underskrift:

Dato:          

Navn:         

Underskrift:

Dato:          

Navn:         

Underskrift:
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Bilag 1

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Sådan udfyldes ansøgningsskemaet

Dette skema skal anvendes ved ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret fra 

afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a, stk. 2 og 3, i lov om fremme vedvarende energi, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1194 af 28. september 2018, som ændret ved lov nr. 1532 af 18. december 2018 

(herefter loven) og bekendtgørelse nr. 1608  af 18. december 2018 om pristillæg til elektricitet produceret 

fra afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi (herefter 

bekendtgørelsen). Støtteordningen er godkendt af Europa-Kommissionen i statsstøttegodkendelsen 

N359/2008 i medfør af Europa-Kommissionens Meddelelse – Retningslinjer for statsstøtte og 

miljøbeskyttelse 2008-2014, EU-Tidende 2008, C 82, s. 1. Statsstøttegodkendelsen, retningslinjerne, loven

og bekendtgørelsen er normerende for indholdet i dette ansøgningsskema.  

Pristillægget er betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg inden den 1. april 2019, og at anlægget er 

begyndt at levere elektricitet til elforsyningsnettet fra afbrænding af biomasse inden den 1. april 2019, jf. 

dog § 45 a, stk. 7, i loven. Ansøger skal for at modtage pristillæg opfylde de krav, som fremgår af lovens § 

45 a, stk. 2 og 3, og regler udstedt i medfør af loven, herunder bekendtgørelsen. Pristillægget ydes til 

ejeren af anlægget, der producerer elektricitet fra afbrænding af biomasse i 15 år for ombyggede anlæg, jf. 

lovens § 45 a, stk. 2, og i 20 år for etablerede biomasseanlæg, jf. § 45 a, stk. 3 med mulighed for 

forlængelse af disse støtteperioder ved reinvesteringer i anlægget, jf. § 45 a, stk. 4.

Pristillægget på 15 øre pr. kWh ydes for den mængde elektricitet, der er produceret ved afbrænding af 

biomasse og leveret til elforsyningsnettet, jf. § 45 a, stk. 1 og 2, i loven. 

For ansøgere, som ønsker forlænget støtteperiode som følge af gennemførte reinvesteringer skal 

ansøgningsskemaet i bilag 1 om forlængelse af støtteperioderne ved reinvesteringer  udfyldes særskilt i 

tillæg til dette skema, og indsendes samlet. 

For ansøgere, som ønsker dispensation for kravet om, at anlægget skal levere elektricitet fra afbrænding af

biomasse inden 1. april 2019, skal ansøgningsskemaet i bilag 2 udfyldes særskilt i tillæg til dette skema, og

indsendes samlet.
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Ansøgningsskemaet bedes udfyldt elektronisk (findes på www.ens.dk ). Hvis ansøgningsskemaet printes 

og udfyldes i hånden, så skal ansøgningsskemaet udfyldes med blokbogstaver. 

Nedenfor findes en kort vejledning til udfyldelse af visse felter i ansøgningsskemaet. Hvis udfyldelse af 

ansøgningen giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Energistyrelsen. Kontakt-

oplysninger fremgår sidst i dette afsnit. 

Oplysninger om ansøger 

Ansøgers navn

Ansøger skal oplyse sit fulde navn.

Ansøgers CVR-nummer:

Ansøger skal oplyse identifikationsnummeret(CVR) for den virksomhed, som ansøger om tilsagn om 

pristillæg.

Postadresse

Ansøger skal oplyse virksomhedens adresse, hvor posten modtages.

E-mailadresse

Ansøger skal oplyse virksomhedens e-mailadresse, hvor elektronisk post modtages.

Virksomhedens størrelse

Se vejledning i bilag 4.

Kontaktpersonens oplysninger

Ansøger skal oplyse fuldt navn, e-mailadresse og telefonnummer på den kontaktperson, som 

Energistyrelsen skal kontakte i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

1. Stamdata

Anlæggets navn

Kraftværkets navn eller navnet på den kraftværksblok, der søges om tilsagn om pristillæg til. For 

kraftvarmeværker, som består af flere kraftværksblokke, betragtes hver kraftværksblok som ét anlæg. For 

alle øvrige kraftvarmeværker betragtes hele kraftværket som ét anlæg. 

Side 7/16

http://www.ens.dk/


Anlæggets adresse og matrikelnummer

Ansøger skal oplyse adressen og matrikelnummeret på elproduktionsanlægget, som der ansøges om 

tilsagn om pristillæg. 

GSRN-nummer

Angiv værkets/blokkens GSRN-nummer. Et værk er en betegnelse for én eller flere elproduktionsenheder 

beliggende på samme eller sammenhængende matrikler. Hvis du er eksisterende støttemodtager kan du 

finde værkets GSRN-nummer på det afregningsbilag der tilsendes månedligt fra Energistyrelsen via e-

boks, se nedenfor:

Det er din netvirksomhed der håndterer tilmeldelser og rettelser i Stamdataregistret. Er der tvivl om 

stamdata, herunder GSRN-nummer(re) bedes du rette henvendelse til din netvirksomhed.

Multibrændselsanlæg der ansøger om tilsagn om pristillæg til elektricitet fra afbrænding af biomasse skal 

have et D01 målepunkt til indberetning af elproduktion fra biomasse. Det er ligeledes din netvirksomhed 

der opretter disse målepunkter mens du som elproducent skal indberette den månedlige produktion.  

Installeret effekt i megawatt

Ansøger skal dokumentere den nominelle effekt målt i megawatt for hvert anlæg, der ansøges om tilsagn 

om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse. Effekten angives i hele tal (megawatt).

2. Anlægstype og beskrivelse af elproduktionsanlægget

Det skal ved afkrydsning oplyses om anlægget er

 Etableret som biomasseanlæg

 Etableret som multibrændselsanlæg

 Ombygget til biomasseanlæg

 Ombygget til multibrændselsanlæg
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Anlægstypen skal beskrives i feltet under afkrydsningsfelterne, og der skal ved ansøgningen vedlægges 

dokumentation for anlægstypen. Kan der være tvivl om, hvorvidt anlægget er etableret som et 

biomasseanlæg, eller om der er tale om et ombygget anlæg, skal dette beskrives nøje. 

Energistyrelsen kan kræve yderligere dokumentation, som kan dokumentere at anlægget lever op til den 

angivne anlægstype.

Ansøger skal endvidere beskrive elproduktionsanlægget, herunder beskrive de anlægsdele, der har 

betydning for anlæggets funktionalitet som eksempelvis anlæggets kedel, turbine, generator m.v. Vedlæg 

gerne en eller flere principdiagrammer/strengdiagrammer eller andet materiale, som kan fremme 

forståelsen.

Anlæg, der er etableret som biomasseanlæg 

Anlægget er nyetableret med det formål at anvende biomasse som brændsel til elproduktion, evt. sammen 

med andre brændsler som et multibrændselsværk. 

Det afgørende for vurderingen af, om et anlæg er nyetableret er, at anlægget ved direkte, væsentlige 

investeringer er konstrueret med henblik på, at kunne anvende en andel af biomasse i elproduktionen. Et 

anlæg, hvor der f.eks. sættes en ny kedel ind i en eksisterende bygning, vil ikke blive kategoriseret som 

nybygget, men i stedet som ombygget efter § 45 a, stk. 2, i loven.

For anlæg, hvor der kan være tvivl om hvorvidt anlægget skal kategoriseres som ombygget eller etableret 

som biomasseanlæg, skal der beskrives, hvilke dele af anlægget der er nyanskaffede/nyanlagte, og hvilke 

dele af anlægget som fandtes på pladsen på forhånd, og som anvendes i forbindelse med det nye anlæg.

Anlæg, der er etableret som multibrændselsanlæg 

Anlægget er fra starten etableret med det formål at anvende biomasse som brændsel til elproduktion, evt. 

sammen med andre brændsler som et multibrændselsværk.

Det afgørende for vurderingen af, om et anlæg er etableret som biomasse eller multibrændselsanlæg er, at

anlægget ved direkte, væsentlige investeringer er konstrueret med henblik på, at kunne anvende en andel 

af biomasse i elproduktionen. Et anlæg, hvor der f.eks. sættes en ny kedel ind i en eksisterende bygning, 

vil ikke blive kategoriseret som etableret som biomasse eller multibrændselsanlæg, men i stedet som 

ombygget efter § 45 a, stk. 2, i loven.
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For anlæg, hvor der kan være tvivl om hvorvidt anlægget skal kategoriseres som ombygget eller etableret 

som biomasseanlæg, skal der beskrives, hvilke dele af anlægget der er nyanskaffede/nyanlagte, og hvilke 

dele af anlægget som fandtes på pladsen på forhånd.

Ombyggede biomasse- og multibrændselsanlæg

Ansøger skal dokumentere, at der er foretaget direkte, væsentlige og fysiske investeringer i ombygningen 

af et eksisterende anlæg, for at gøre anlægget klar til at kunne anvende en andel af biomasse i 

elproduktionen enten alene eller sammen med andre brændsler som et multibrændselsværk. 

Det er ikke tilstrækkeligt for at kunne karakteriseres som en direkte, væsentlig og fysisk investering, at der 

er investeret i opbevaringsplads til biomasse eller interne transportfaciliteter. Der skal være foretaget 

væsentlige ændringer af selve kraftvarmeværket ved eksempelvis installation af en ny kedel eller 

ombygning af en eksisterende kedel, som eksempelvis før ombygningen anvendte kul til elproduktionen.

I de tilfælde hvor et anlæg er ombygget i flere etaper, således at kun en del af kapaciteten ved direkte, 

væsentlige og fysiske investeringer er ombygget i første etape, mens der ved senere yderligere 

ombygninger er sket en forøgelse af kapaciteten til produktion af elektricitet ved afbrænding af biomasse, 

regnes støtteperioden fra første etape af konverteringen.

Et anlæg, hvor der f.eks. sættes en ny kedel ind i en eksisterende bygning, vil  blive kategoriseret som 

ombygget.

Energistyrelsen vil for hvert anlæg foretage en konkret vurdering af anlægstypen.

3. Type brændsler, herunder biomasser der anvendes på anlægget (kul, gas, olie, træflis, træpiller, 

halm m.v.)

Ansøger skal oplyse, hvilke brændsler, herunder biomasse, der anvendes til elproduktion på anlægget. 

4. Idriftsættelsesdato

Ansøger skal dokumentere og beskrive tidspunktet for, hvornår anlægget er sat i drift. Idriftsættelsesdatoen

er nøje knyttet til anlægstypen, se punkt 2 ovenfor.

Anlæg, der er etableret som biomasse- eller multibrændselsanlæg

Idriftsættelsesdatoen  er den dato hvor anlægget efter etableringen leverede den først kWh elektricitet ved 

afbrænding af biomasse til elforsyningsnettet. Det er denne dato, hvor støtteperioden på 20 år begynder

Side 10/16



Ombyggede biomasse- og multibrændselsanlæg

Idriftsættelsesdatoen er den dato hvor anlægget efter den første ombygning, som lever op til betingelserne 

for en ombygning, leverede den først kWh elektricitet ved afbrænding af biomasse til elforsyningsnettet. 

Det er denne dato, hvor støtteperioden på 15 år begynder,

Underskrift 

Det er den/de tegningsberettigede for virksomheden, der skal underskrive ansøgningen. Ansøgningen skal 

være vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen. Ansøgningen kan udfyldes og underskrives af en 

anden, hvis ansøgningen er vedlagt en fuldmagt underskrevet i overensstemmelse med tegningsreglen.

Ansøgningen er forudfyldt med felt til dato, navn og underskrift for tre personer. Hvis 4 eller flere personer 

tegner virksomheden, så skal hver af de tegningsberettigede udfylde en dato, navn og underskrift. 

Indsendelse af ansøgning

Ansøgningen bedes indsendt med elektronisk post via e-boks, men kan også indsendes med almindelig 

post til Energistyrelsen, V.E.-administrationen, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.  

Ved indsendelse via e-boks anvendes følgende fremgangsmåde:

1. Gå til www.e-boks.dk

2. Log in med NemID

3. Vælg ”Skriv ny post” (øverst til højre) når du er logget på

4. Tryk på ”Vælg modtager”

5. Skriv ”Energistyrelsen” og tryk på søgeknappen

6. Tryk på ”Solceller, vindmøller og øvrige VE anlæg” i boksen/vinduet.

7. Dernæst udfyldes emnefelter med følgende: ”Ansøgning om tilsagn til biomasse”

8. Vedhæft bilag til brug for behandling af ansøgning, f.eks. dokumentation for reinvestering, beskrivelse 

af anlæg etc.

9. Tryk på send 

Spørgsmål til udfyldelse af ansøgningen kan rettes til biogas@ens.dk eller telefonisk til 70 21 50 74. 

Klageadgang

Energistyrelsens afgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til §

45 a, stk. 2 og 3, kan påklages til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 66, 

stk. 1, i loven. Energistyrelsens afgørelse om ansøgning om dispensation for kravet om levering af 
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elektricitet til elforsyningsnettet inden den 1. april 2019 i henhold til § 45 a, stk. 7 i loven, kan ikke påklages 

til anden administrativ myndighed (Se nærmere i bilag 2).

Energiklagenævnets kontaktoplysninger kan findes på www.ekn.dk  
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Bilag 3

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

Energistyrelsen er dataansvarlig

Energistyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

CVR-nr.:    59 77 87 14 

Telefon:     33 92 67 00 

Mail:          ens@ens.dk

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte 

os. 

 

Energistyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du også altid velkommen til at 

kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

Telefon:     72 54 57 41

Mail:          dpo@efkm.dk

Brev:         Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 

                 Rentemestervej 8

                 2400 København NV

                 Att. Databeskyttelsesrådgiver Bibi Aminah Shah
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Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

         Behandling af din ansøgning om tilskud og efterfølgende administration af et evt. tilsagn om tilskud.

         Opbevaring til dokumentations- og kontrolformål. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

         Bekendtgørelse nr. 1608 af 18. december 2018 om pristillæg til elektricitet produceret fra 

afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi.

         Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.  

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

         Almindelige personoplysninger: 

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi 

oplyse dig om, at dine personoplysninger senest slettes, når der ikke længere er et sagligt behov for at 

opbevare de pågældende personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se personoplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig. Du kan anmode om indsigt i de 

persondata, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som data er indsamlet til. Vi vil efterkomme 

din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.
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Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine 

personoplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere 

fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige

generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling:

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få 

begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – 

med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller 

for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine 

personoplysninger. 

Ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden 

hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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Bilag 4

Oplysninger om ansøgers størrelse

Ansøgers størrelse

Ansøger skal angive, om ansøger er en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) eller en stor virksomhed. 

Ansøger skal i den forbindeles anvende den definition, der fremgår af Europa-Kommissionens henstilling af

6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF), EU-

Tidende 2003, L 124, s. 36, (herefter henstillingen) som kan findes her. Europa-Kommissionen har udgivet 

en vejledning til definitionen af virksomhedsstørrelser, som kan findes her. Vejledningen er en praktisk 

guide til at udrede, om en virksomhed er en SMV eller en stor virksomhed. 

En virksomheds størrelse defineres ud fra antal ansatte og enten årlig omsætning eller årlig samlet 

balance. Opgørelsen af disse data afhænger af virksomhedens relationer til andre virksomheder, herunder 

kapital- og stemmerettigheder og mulighed for at udøve bestemmende indflydelse. 

Hvis ansøger besidder kapital- eller stemmerettigheder i en anden virksomhed, eller har mulighed for at 

udøve bestemmende indflydelse i en anden virksomhed, så skal data (antal ansatte, årlig omsætning og 

årlig samlet balance) fra denne anden virksomhed i visse tilfælde, helt eller delvist, indgå i det 

datagrundlag, som er bestemmende for, om ansøger er en SMV eller en stor virksomhed. Endvidere, hvis 

en anden virksomhed besidder kapital- eller stemmerettigheder i ansøger, eller har mulighed for at udøve 

bestemmende indflydelse over ansøger, så skal data (antal ansatte, årlig omsætning og årlig samlet 

balance) fra denne anden virksomhed i visse tilfælde, helt eller delvist, indgå i det datagrundlag, som er 

bestemmende for, om ansøger er en SMV eller en stor virksomhed. 

For at fastslå, hvilket datagrundlag (antal ansatte, årlig omsætning og årlig samlet balance) der skal ligge til

grund for vurderingen af, om ansøgeren er en SMV eller en stor virksomhed, skal ansøgeren derfor 

indledningsvist fastslå, om ansøger er en uafhængig virksomhed, en partnervirksomhed eller en tilknyttet 

virksomhed, jf. henstillingens bilag 1, art. 3. 
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