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Information om business case til brug for ansøgning efter § 
43 f-g i VE-loven og § 35 g i naturgasforsyningsloven 
Energistyrelsen har i forlængelse af informationsmødet, på Hotel Legoland den 4. 

februar 2020 modtaget en række henvendelser om, hvad en business case for 

store virksomheder skal indeholde. Er du i tvivl om, hvorvidt du er eller skal søge 

på vegne af en stor virksomhed, finder du EU-kommissionens brugervejledning til 

vurderingen her. 

 

Det følger af § 4, stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 1627 af 27. december 2019 om 

pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller af forgasningsgas 

fremstillet ved biomasse, at store virksomheder skal indsende dokumentationen for 

situationen uden støtte. Tilsvarende formulering findes i bekendtgørelse nr. 1628 af 

27. december 2019 om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet 

gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet, jf. § 4, stk. 1, nr. 4. 

 

Ansøgningsskemaer til brug for ansøgning om tilsagn i medfør af ovenstående 

bekendtgørelser er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside. I 

ansøgningsskemaerne fremgår det, at store virksomheder skal fremsende 

yderligere dokumentation for situationen uden støtte. Om den yderligere 

dokumentation er formuleret følgende i ansøgningsskemaet: 

 

Hvis ansøger er en stor virksomhed, jf. afkrydsningen i afsnittet Oplysninger 

om ansøger, skal ansøgningen være vedlagt dokumentation for situationen 

uden støtte (det kontrafaktiske scenarie). Det vil sige, at ansøger skal 

fremsende en business case, der beskriver en gennemførelse af projektet – 

elproduktion1 produceret ved biogas eller forgasningsgas - uden pristillæg… 

 

Energistyrelsen vil i forbindelse med behandlingen af den konkrete sag kontrollere 

om den konkrete business case er troværdig. I denne kontrol lægges vægt på 

punkterne 1-3 nedenfor, som trinvist gennemgår hvilke parametre Energistyrelsen 

lægger vægt på ved denne kontrol. 

 

                                                      
1 Tilsvarende formulering fremgår af ansøgningsskemaet til ”Opgradering eller 
rensning af biogas”. 

Kontor/afdeling 

Center for VE-administration 

 

Dato 

19. juni 2020 

 

J nr. 2020-4971 

 

sbped/mun 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
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Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål om den omtalte dokumentation i 

form af business case (BC). Nedenfor redegøres for en række forhold der kan tjene 

som vejledning til hvordan udformningen af business case kan gribes an. 

 

Energistyrelsen udarbejder ikke en skabelon til, hvordan business casen kan se ud. 

Der vil heller ikke blive udgivet en liste over hvilke specifikke indtægter og udgifter 

en BC, som minimum skal indeholde. Henset til antallet og forskelligartetheden 

blandt ansøgerne, finder Energistyrelsen det ikke hensigtsmæssigt at fastlægge 

sådanne krav. 

 

BC skal indeholde oplysninger, som påviser, at støtten har tilskyndelsesvirkning. 

Energistyrelsen er forpligtet til at påse, at støtten har tilskyndelsesvirkning. Der vil 

være tale om en konkret vurdering fra sag til sag. 

 

Energistyrelsen vil i de konkrete sager kigge på følgende parametre: 

1. Troværdigheden af det kontrafaktiske scenarie 

2. Hvordan er projektets pengestrømme beregnet 

3. Projektets rentabilitet 

 

1. Troværdigheden af det kontrafaktiske scenarie 
En BC’s troværdighed vil blive vurderet ud fra, om den bygger på relevant 

dokumentation på tidspunktet for ansøgningen om tilsagn om pristillæg. 

Energistyrelsen vil lægge vægt på, om BC er underbygget af dokumenter som 

f.eks. bestyrelsesreferater, interne forretningsplaner, baggrundsmateriale om 

produktion, prognoser for omkostninger til biomasse, redegørelser mv. 

Energistyrelsen kan sammenholde den fremsendte BC og dokumentation med 

branchespecifikke nøgletal og anden data med henblik på at sikre objektivitet. 

 

2. Hvordan projektets pengestrømme er beregnet 
Energistyrelsen gennemgår de pengestrømme, der fremkommer via projektet. Det 

forventes, at ansøger fremlægger de samlede pengestrømme, der er en 

forudsætning for projektets drift, specificeret på hovedposter, både positive og 

negative. Ansøger skal således også tage højde for evt. driftsfordele og andre 

fordele, som hidrører fra projektet. BC bør indeholde en opgørelse af den samlede 

kapital. Såfremt der er særlige forhold for anlægget, som ansøger vurderer har 

indvirkning på BC, beskrives dette. Ansøgningen kan koble disse forhold til et 

vedlagt principdiagram. 

3. Projektets rentabilitet 
På baggrund af pkt. 1 og 2 foretager Energistyrelsen slutteligt en vurdering af 

projektets rentabilitet. Der tages udgangspunkt i den konkrete ansøgning.  
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Vurdering 
Ovenstående punkter udgør EU-kommissionens anbefalinger og retningslinjer ved 

tildeling af statsstøtte. Energistyrelsen tildeler støtte på baggrund heraf. Det 

understreges, at der er tale om en konkret og individuel vurdering fra sag til sag. 

Der er ikke noget formkrav, men det forventes, at særligt pkt. 1 og 2 er underbygget 

af relevant dokumentation. 

 

 


