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1 BAGGRUND OG INDHOLD 

1.1 INDLEDNING 
Puljens formål er dels at støtte informationsprojekter, der kan udbrede information, der kan bidrage til 
udviklingen af vedvarende energiløsninger, dels at støtte større projekter, der kan udvikle fælles løsninger 
til etablering, organisering, drift og finansiering af energifællesskaber lokalt, og som kan øge viden om 
energifællesskaberne.  

Med afsæt i forhandlingerne om finansloven for 2022 indgik regeringen1 den 6. december 2021 aftale om 
udmøntning af en pulje til støtte af lokale energifællesskaber. 

Med baggrund i aftalen er der afsat 4 mio. kr. årligt i 2022-2025. Projektorganisationer, som søger midler til 
informationsprojekter, kan søge støtte for mellem 10.000 kr. og 200.000 kr. Projektorganisationer, som 
søger midler til større projekter, kan søge om støtte for mellem 20.000 kr. og 1,5 mio. kr. I 2022 er der afsat 
1 mio. kr. til informationsprojekter og 3 mio. kr. til større projekter. For informationsprojekter gælder, at 
Energistyrelsen behandler fyldestgørende ansøgninger i den rækkefølge, de er modtaget, jf. 
bekendtgørelsens § 9. For større projekter gælder, at Energistyrelsen foretager en konkret, individuel 
vurdering af alle fyldestgørende ansøgninger for så vidt angår den kvalitative opfyldelse af kravene til 
projektets formål fastsat i bekendtgørelsens § 2, hvorefter projekterne rangeres i forhold til kriterierne 
fastsat i bekendtgørelsens § 122.  

1.2 RETSGRUNDLAG 
Tilskudsordningen udmøntes og administreres i henhold til følgende retsgrundlag: 

 Tekstanmærkning nr. 135 ad 29.24.35 til § 29 på finansloven for finansåret 2022. 

 Bekendtgørelse nr. 1162 af 9. august 2022 om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal 
forankring af klimaomstilling3.  

1.3 EU’S STATSSTØTTEREGLER 
Ydelse af tilskud er omfattet af Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om 
anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis 
støtte4. 

1.4 ANSØGNING OG KONTAKT 
Puljen administreres af Energistyrelsen, Center for Energiadministration (VEA).  

• Der er afsat i alt 4 mio. kr. i 2022 til tilsagn om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal 
forankring af klimaomstilling. 

                                                           
1 Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og 
Kristendemokraterne. 
2 Se afsnit 2.2 om tildelingskriterier.  
3 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1162  
4 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1162
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf
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• Puljen åbner den 6. september 2022 kl. 10:00 
• Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2022 kl. 23:55. 
• Ansøgninger skal indgives via Energistyrelsens digitale tilskudsportal, se den til indkaldelsen 

tilhørende vejledning. 

Spørgsmål til puljen samt ansøgninger om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af 
klimaomstilling kan rettes til Energistyrelsen på ens@ens.dk. 

2 ANSØGNING OG TILDELINGSKRITERIER 

2.1 ANSØGNING 
Ansøgningen om tilsagn om tilskud udfyldes og indsendes digitalt. Det elektroniske ansøgningsskema 
udfyldes via ansøgningsportalen https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login. Ansøgningsportalen er tilgængelig 
fra den 6. september 2022 kl. 10:00.  

Ansøgningen skal være fyldestgørende, dvs. alle obligatoriske og relevante felter i ansøgningsskemaet skal 
være udfyldt, ligesom de påkrævede bilag skal være vedlagt. Ikke fyldestgørende ansøgninger bliver afvist. 

Nærmere vejledning i, hvordan det digitale ansøgningsskema udfyldes korrekt og fyldestgørende findes i 
præsentationen fra informationsmødet (webinaret) som findes på Energistyrelsens hjemmeside. 

Herudover henvises i det hele Vejledning til retsgrundlag. 

2.2 TILDELINGSKRITERIER 
Energistyrelsen gennemgår ansøgningerne efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgningerne skal opfylde alle 
krav, der er nævnt ovenfor, f.eks. om hvilke oplysninger der skal være med i ansøgningen. Hvis en 
ansøgning ikke indeholder de nødvendige oplysninger og påkrævede vedhæftede filer, bliver ansøgningen 
afvist som ufyldestgørende.  

2.2.1 Tilsagn efter først til mølle-princippet for informationsprojekter 
Informationsprojekter meddeles tilsagn om tilskud efter først til mølle-princippet inden for tilsagnsrammen 
for denne projekttype. Tilsagnsrammen for informationsprojekter udgør 1 mio. kr. i 2022. 

2.2.2 Tilsagn efter objektiv pointmodel for større projekter 
Større projekter vurderes ud fra en objektiv pointmodel. Tilsagnsrammen for større projekter udgør 3 mio. 
kr. i 2022. 

Pointmodellen giver point til projektet ud fra følgende kriterier: 

1) Samarbejde mellem forskellige aktører 
Antallet af juridiske enheder/aktører, der indgår i projektorganisationen ud over 
energifællesskabet, afgør hvor mange point, der kan opnås - i forhold til det ansøgte beløb 

 

Ansøgt beløb Antal juridiske enheder ud over energifælleskabet Point Vægt: 
40 % 

20.000 - 80.000 1 0  

mailto:ens@ens.dk
https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login
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2 50 
3 eller flere 100 

    
>80.000 - 150.000 1 0  

2 30 
3 60 
4 eller flere 100 

    
>150.000 -300.000 1 0  

2 25 
3 50 
4 75 
5 eller flere 100 

    
>300.000 - 700.000 1 0  

2 20 
3 40 
4 60 
5 80 
6 eller flere 100 

    
>700.000 - 1.500.000 1 0  

2 15 
3 30 
4 45 
5 60 
6 75 
7 eller flere 100 

2) Størrelsen på energifællesskabet 
Antallet af fysiske personer, som deltager i energifællesskabet, afgør hvor mange point, 
der kan opnås - i forhold til det ansøgte beløb. 

 

Ansøgt beløb Antal fysiske personer i energifællesskabet Point Vægt: 
30 % 

20.000 - 80.000  0-10  0  
11 - 30 25 
31 - 50 50 
51 - 75 75 
>75 100 

    
>80.000 - 150.000  0-20  0  

21 - 40 25 
41 - 75 50 
76 - 100 75 
>100 100 
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>150.000 -300.000 0-30 0  

31 - 60 25 
61 - 90 50 
91-110 75 
>110 100 

    
>300.000 - 700.000 0-40 0  

41 - 70 25 
71 - 100 50 
101 - 130 75 
>130 100 

    
>700.000 - 1.500.000 0-50 0  

51 - 80 25 
81 - 110 50 
111 - 150 75 
>150 100 

3) Graden af dokumentation og videreformidling  
Skriftlig formidling, som minimum på en hjemmeside, er krævet i bekendtgørelsen. 
Herudover kræves mundtlig kommunikation, som fx kan ske via foredrag, oplæg eller 
webinar. Jo flere den mundtlige kommunikation forventes at nå ud til, jo flere point. 

 

 
Forventet antal deltagere i foredrag, oplæg mm Point Vægt: 

30 % 
 < 50 10  

< 100 20 
< 150 30 
< 200 40 
< 350 50 
< 500 60 
< 750 70 
< 1000 80 
< 1250 90 
1250 eller flere 100 

 

3 GENERELLE INFORMATIONER 

3.1 TIDSPLAN FOR TILSKUDSPULJEN 
Tilskudspuljens forventede forløb er som følgende: 

 Puljen åbner – 6. september 2022 kl. 10:00 
 Informationsmøde – 29. august 2022  
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 Ansøgningsfrist - 14. oktober 2022 kl. 23:55 
 Projekter, som opnår tilsagn, får besked senest i december 2022.  
 Øvrige ansøgere får besked primo 2023. 

Ansøgningsperioden løber fra 6. september 2022 kl. 10:00 til og med 14. oktober 2022 kl. 23:55. 

3.2 HVIS DER OPNÅS STØTTE 
Projekter, som opnår tilsagn, vil modtage besked herom i december 2022, og skal inden 4 uger fra tilsagnet 
er modtaget acceptere tilsagnet via ansøgningsportalen. 

Når der meddeles tilsagn om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling, 
fastsætter Energistyrelsen som minimum nedenstående i afgørelsen om tilsagn.  

• Det maksimale tilskudsbeløb. 
• Frist for projektets afslutning. 

Energistyrelsen kan dog fastsætte yderligere vilkår i tilsagnet med henblik på at sikre overholdelse af 
retsgrundlaget. 

Energistyrelsen kan desuden nedsætte det ansøgte beløb for større projekter bl.a. hvis: 

• de oplyste omkostninger vurderes for højt sat,  
• der i budgettet for projektet er medtaget følgearbejder af urimeligt stort omfang,  
• de oplyste omkostninger skønnes at omfatte arbejder uden betydning for projektet,  
• der ikke er modregnet opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter og lignende, eller  
• der er medtaget omkostninger, hvortil der ikke kan ydes tilskud.   
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4 BILAG 
Nedenstående bilag, der skal vedlægges ansøgningen findes som enkeltstående dokumenter på 
Energistyrelsens hjemmeside. 

4.1 BILAG 1: DE MINIMIS-ERKLÆRING 
Pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling (herefter puljen), administreres som 
de minimis-støtte i henhold til EU’s statsstøtteregler, da ordningen yder støtte til virksomheder i henhold til 
Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013/EU af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 
og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, EU-Tidende 2013, L 
352, s. 1, (herefter de minimis-forordningen)  

Virksomhedens navn: 

Navn på projektadministrator: 

Perioden for projektadministrators virksomheds regnskabsår: 

 
 Erklæring om de minimis-støtte tildelt i det indeværende og de foregående to regnskabsår5 

☐ Projektadministrators virksomhed6 har ikke i det indeværende og de foregående to regnskabsår 
fået tildelt de minimis støtte i henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. 
december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde på de minimis-støtte7 og de minimis-støtte i henhold til andre de minimis-
forordninger.8 
 

☐ Projektadministrators virksomhed9 har i det indeværende og de foregående to regnskabsår fået 
tildelt følgende de minimis-støtte i henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 
af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde på de minimis-støtte10 og de minimis-støtte i henhold til andre de 
minimis-forordninger11: 

 

                                                           
5 Jf. artikel 3, stk. 2, i de minimis-forordningen. 
6 Ved projektadministrators virksomhed forstås den eller de enheder, der repræsenterer den projektorganisation, der 
søger tilskud fra puljen og som samlet set udgør en enkelt virksomhed, som defineret i artikel 2, stk. 2, i de minimis 
forordningen. 
7 Som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende 2013, L 352, side 1. 
8 F.eks. Europa-Kommissionens forordning nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i 
traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, EU-Tidende 2012, L 114, s. 8, med senere ændringer. 
9 Ved projektadministrators virksomhed forstås den eller de enheder, som repræsenterer den projektorganisation, der 
søger tilskud fra puljen og samlet set udgør en enkelt virksomhed, som defineret i artikel 2, stk. 2, i de minimis 
forordningen. 
10 Som offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende 2013, L 352, s. 1. 
11 F.eks. Europa-Kommissionens forordning nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i 
traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, EU-Tidende 2012, L 114, s. 8, med senere ændringer. 
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Dato for tildeling af de minimis-støtte:12 

Beløb: 

Under ordning: 

Administreres af: 

Erklæring om anden statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger 

☐ Projektadministrators virksomhed har ikke modtaget anden statsstøtte til de samme 
støtteberettigede omkostninger, som der ansøges om støtte til under puljen. 
 

☐ Projektadministrators virksomhed har modtaget følgende anden statsstøtte til de samme 
støtteberettigede omkostninger, som der ansøges om støtte til under puljen: 
 

Beløb: 

Under ordning: 

Administreret af: 

Projektadministrator er bekendt med, at projektadministrator har pligt til at underrette Energistyrelsen om 
ændringer i de ovenfor nævnte forhold, der afgives tro- og loveerklæring om indtil tildeling af tilsagn, dvs. 
ændring i de forhold/oplysninger Energistyrelsen har lagt til grund ved afgørelsen, eksempelvis hvis 
projektadministrators virksomhed får tildelt anden de minimis-støtte fra afgivelse af tro-og loveerklæringen 
og indtil afgørelsen.  

Underretningen skal ske straks efter, at det pågældende forhold er indtruffet, eller straks fra det tidspunkt, 
hvor lavet blev bekendt med, at forholdene er indtruffet eller vil indtræffe.  

Erklæringen afgives af den, der tegner virksomheden, hvis navn er: 

Dato: 

Underskrift: 

 

4.2 BILAG 2: FULDMAGT 
Til brug for ansøgning om tilskud fra pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af 
klimaomstillingen. 

Deltager/aktør i energifællesskabet: 

Navn  
Adresse  
Postnr. og by  

                                                           
12 Jf. artikel 3, stk. 4, i de minimis-fordringen anses de minimis støtte for ydet på det tidspunkt, hvor virksomheden har 
opnået ret til at modtage støtten, uanset datoen for udbetaling af de minimis-støtten til virksomheden. 
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E-mail  
 

Har deltageren givet et økonomisk bidrag til projektet: 

☐ Ja 
 

☐ Nej 

Projektadministrator: 

Projektadministrator (firmanavn)  
CVR. nr.  
Navn på kontaktperson  
Telefon nr.  
E-mail  

 

Fuldmagtsaftale 

Deltageren bemyndiger med min underskrift på dette dokument, projektadministrator (fuldmægtig) til på 
ethvert tidspunkt og på mine vegne at ansøge om tilskud fra pulje til lokale energifællesskaber og lokal 
forankring af klimaomstillingen, og hvis tilsagn opnås at acceptere tilsagnet og senere være bemyndiget til 
på projektorganisationens vegne at ansøge om eventuelle projektændringer samt udbetaling.  

 

Sted: ________________   Sted: ________________ 

Dato: ________________   Dato: ________________ 

 

 

______________________ 
Deltager underskrift 
Navn 
 

______________________ 
Projektadministrator underskrift 
Navn 
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