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Ansøgningsvejledning 
til fjernvarmepuljen 
TIL ANSØGNING AF INDSATSEN:                                                       
”FJERNVARMEPULJEN” 

 

  

OBS: Denne vejledning kan kun anvendes ved ansøgning om tilskud jf. bekendtgørelse om tilskud til projekter 

vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet (fjernvarmepuljen) 



 
 

 
 

Indledning  
Denne vejledning beskriver tilskudsordningen for tilskud til projekter vedrørende udrulning af 

fjernvarmedistributionsnet (fjernvarmepuljen). Heri kan du læse om, hvem der kan søge, og hvad 

fjernvarmepuljen giver tilskud til. Vejledningen beskriver ligeledes, hvordan man søger om tilsagn om 

tilskud samt udbetaling af tilskud. 

Du indgiver ansøgningen via ansøgningsportalen, hvor du også finder ansøgningsskemaet. I 

ansøgningsskemaet oplyser du en række forhold om fjernvarmevirksomheden og konverteringsprojektet, 

du søger om støtte til.  

Linket til ansøgningsportalen er følgende: www.tilskud.ens.dk/Dashboard/Login.  

Ansøgningsskemaet skal suppleres med en række bilag. Energistyrelsen har udarbejdet skabeloner for fire 

af disse bilag, der som minimum skal udfyldes og vedhæftes i ansøgningsportalen ved ansøgning. 

Skabelonerne er: 

 Projektbudget 

 Varmeproduktionsopgørelse 

 Tidsplan 

 Adresseliste på olie- og gasfyr i projektområdet 

Energistyrelsen opdaterer løbende ansøgningsportal og vejledning - vær derfor opmærksom på at anvende 

den seneste version af vejledningen. 

Energistyrelsen anbefaler, at hele vejledningen læses igennem, inden der ansøges om tilsagn om tilskud. 

Vejledningen kan bl.a. give svar på, om projektet og ansøger opfylder betingelserne for at få tilskud. 

Energistyrelsen tager forbehold for, at egentligt tilsagn om tilskud kun kan opnås efter en konkret vurdering 

af en fuldt oplyst konkret ansøgning.  

Få mere at vide om tilskudsordningen  

Seneste version af denne ansøgningsvejledning tilgås på Energistyrelsens hjemmeside 

http://www.ens.dk/service/tilskuds-stoetteordningerved, at du klikker på overskriften ’Fjernvarmepuljen. 

Her får du også et overblik over tilskudsordningen. De præcise regler for ordningen kan findes i 

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Energistyrelsen på fjernvarmepuljen@ens.dk (eller via 

ansøgningsportalen såfremt du har oprettet en ansøgning). 

Bemærk! 

Fjernvarmepuljen stiller krav om, at et projekt har opnået en kommunal godkendelse betinget eller på 

vilkår af, at projektet opnår tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. Er projektet endeligt godkendt ved 

kommunen uden denne betingelse eller vilkår, så afskærer det muligheden for at opnå tilsagn om tilskud 

gennem ordningen.  

  

http://www.tilskud.ens.dk/Dashboard/Login
https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger
http://www.ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2306
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1. Definition af begreber 
Arbejdets påbegyndelse: Enten påbegyndelsen af etablerings- eller anlægsarbejdet i forbindelse med 

investeringsprojektet eller det første retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre 

forpligtelser, som gør investeringen irreversibel. 

Projektets afslutning: Når selve arbejdet med konverteringerne af minimumstilslutningen er opnået.  

Driftsoverskud: Forskellen mellem de diskonterede indtægter og de diskonterede driftsudgifter i 

investeringens relevante levetid, hvis denne forskel er positiv. Driftsomkostningerne omfatter udgifter til 

personale, materialer, udliciterede tjenester, kommunikation, energi, vedligeholdelse, husleje og 

administration, men ikke afskrivninger og finansieringsomkostninger, hvis disse dækkes af 

investeringsstøtte. Ved diskontering af indtægter og driftsudgifter med en passende diskonteringssats 

åbnes der mulighed for et rimeligt overskud, jf. den generelle gruppefritagelsesforordnings artikel 2, nr. 39. 

Energieffektiv fjernvarme: Et fjernvarmesystem er effektivt ved anvendelse af mindst 

• 50 % vedvarende energi,  

• 50 % spildvarme,  

• 75 % kraftvarme eller  

• 50 % af en kombination af sådan energi og varme, jf. energieffektiviseringsdirektivets artikel 2, nr. 

41. 

Et fjernvarmesystem omfatter varmeproduktionsanlæg og det net med tilknyttede faciliteter, der er 

nødvendigt for at distribuere varme fra produktionsenhederne til kundens lokaler.  

Fjernvarmevirksomhed: Virksomhed, der driver et kollektivt varmeforsyningsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, 

nr. 2, i lov om varmeforsyning, og som leverer varme til varmeforbrugere. 

Investeringens relevante levetid: Defineret som den maksimale afskrivningsperiode på 30 år, jf. § 4, stk. 2 i 

BEK nr. 941 af 4. juli 2017 om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og 

med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital. 

Konvertering: Etableringen af en ny stikledning hos en varmeforbruger der overgår til fjernvarmeforsyning. 

Konverteringsprojekt: Projektet for konverteringer som fjernvarmevirksomheden søger om støtte til ved 

fjernvarmepuljen. 

Krav om tilbagebetaling af støtte: Støtte som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse eller 

beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, og som derfor skal tilbagebetales. 

Kriseramt: Som defineret i artikel 2, nr. 18 i den generelle gruppefritagelsesforordning. 

Minimumstilslutning: Antal konverteringer i projektområdet der inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen 

medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over levetiden på 

konverteringsprojektets investeringer. 
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Modtagergruppe: Hvilken type tilskudsmodtager fjernvarmevirksomheden er. Som defineret i vejledning 

om effektiv tilskudsforvaltning. Fjernvarmevirksomheden kan være én af følgende: 

 Modtagergruppe 1: Stat. 

 Modtagergruppe 2: Kommune og regioner. Omfatter alle kommuner og regioner samt alle 

kommunale henholdsvis regionale organisationer og selskaber m.v., herunder kommunale 

fællesskaber. 

 Modtagergruppe 3: Store og mellemstore fjernvarmevirksomheder, der falder uden for 

modtagergruppe 1 og 2, og som beskæftiger 50 eller flere årsværk, og hvis årlige omsætning 

og/eller årlige balance overstiger 10 mio. EUR. 

  Modtagergruppe 4: Alle fjernvarmevirksomheder, der falder uden for modtagergruppe 1, 2 og 3. 

Revisionsinstruks: Energistyrelsens revisionsinstruks, der fremsendes til tilsagnsmodtager på 

tilsagnstidspunktet. 

Varmeforbruger: Alle, der anvender olie- eller naturgasfyr til rumopvarmning. 

2. Formål med fjernvarmepuljen 
Tilskudsordningen har til formål at fremme energieffektiv fjernvarme på bekostning af individuelle olie- og 

gasfyr for derigennem at bidrage til at mindske Danmarks udledning af drivhusgasser. 

3. Hvem kan ansøge og til hvad 
Fjernvarmepuljens målgruppe er fjernvarmevirksomheder, der distribuerer varme til slutkunder. 

Fjernvarmepuljen giver tilskud til udrulning af energieffektive fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder. 

Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør 

minimumstilslutningen.  

Energistyrelsen giver tilsagnet om tilskud forud for den fysiske etablering, og udbetaler tilskuddet baseret 

på det faktiske antal tilsluttede varmeforbrugere, dog maksimalt det ansøgte beløb. 

Fjernvarmevirksomheden modtager tilskuddet til konverteringsprojektet, som omfordeler den til 

forbrugerne. Fjernvarmepuljen stiller ingen krav om, hvordan fjernvarmevirksomheden skal omfordele 

tilskuddet. Omfordelingen vil derfor være resultatet af den enkelte fjernvarmevirksomheds vurdering. 

4. Rammer for tilskudsordningen 
Fjernvarmepuljen har samlet afsat 784 mio. kr. til rådighed til udfasning af olie- og gasfyr og udrulning af 

fjernvarme. De afsatte puljemidler fremgår af to aftaletekster, henholdsvis ”Klimaftalen for energi og industri 

mv. 2020” af 22. juni og ”Opfølgende aftale i forbindelse med Energi og industri mv.” af 30. oktober 2020. 

Efterfølgende vedtog partierne bag finansloven for 2021 at afsætte yderligere midler for at styrke indsatsen 

om at udfase olie- og gasfyr. Samlet er der 784 mio. kr. over perioden 2021-2023 i fjernvarmepuljen.” 

Midlerne fordeler sig i perioden 2021-2023: 

2021: 334 mio. kr. 

2022: 265 mio. kr. 



 
 

3 
 

2023: 185 mio. kr. 

 

 

4.1. Ansøgningsperiode – først-til-mølle-princip 
Du kan søge fjernvarmepuljen løbende. Energistyrelsen åbner for ansøgninger den 17. januar 2022 kl. 

10.00. Energistyrelsen behandler og reserverer midler til ansøgninger i den rækkefølge, de bliver modtaget. 

Det er et først-til-mølle princip, der sikrer, at tilskudsmidlerne går til projekter, der hurtigst muligt kan 

igangsættes. 

Energistyrelsen kan give afslag til særligt mangelfulde ansøgninger. Det skal sikre dig et incitament til at 

fremsende fyldestgørende ansøgninger, som samtidig bidrager til at forkorte sagsbehandlingstiden.  

Energistyrelsen bestræber sig på at træffe afgørelse senest en måned efter modtaget ansøgning, forudsat 

at ansøgningen er fuldt oplyst. Der kan dog forekomme længere sagsbehandlingstid, hvis Energistyrelsen 

modtager mange ansøgning inden for kort tid. Dette var tilfældet i 2021, hvor Energistyrelsen modtog knap 

50% af årets ansøgninger i februar og marts måned. 

Såfremt der allerede er meddelt tilsagn om alle midlerne i et finansår, giver Energistyrelsen afslag til de 

resterende ansøgninger i året. Får du afslag på den baggrund, kan du genfremsende ansøgningen i det 

følgende år. 

4.2. Procesbeskrivelse 
Processen for ansøgning, behandling og udbetaling forløber på følgende måde: 

1) Du indsender udfyldt ansøgningsskema om tilsagn om tilskud samt anden relevant dokumentation 

via ansøgningsportalen. 

2) Energistyrelsen vurderer, om den modtagne ansøgning opfylder betingelserne for tilsagn om 

tilskud. 

a. Energistyrelsen kan anmode om yderligere oplysninger, hvis din ansøgning ikke er fuldt 

oplyst. 

b. Energistyrelsen kan meddele afslag, hvis dit indsendte ansøgningsmateriale er åbenlyst 

mangelfuldt. 

3) Energistyrelsen meddeler dig, hvorvidt du har opnået tilsagn om tilskud.  

4) Du skal herefter acceptere tilsagnet inden for 14 dage og evt. vedlægge revisors accept af 

revisionsopgaven. Derefter kan du igangsætte konverteringsprojektet.  

5) Du fremsender årligt en statusrapport, hvis projektet løber over mere end 1 år. 

6) Ved projektets afslutning indsender du en udbetalingsanmodning samt relevante bilag via 

ansøgningsportalen. Det skal ske senest 60 dage efter projektets afslutning. 

7) Energistyrelsen vurderer, om projektet er gennemført som forudsat i tilsagnet ved at gennemgå 

den modtagne udbetalingsanmodning og bilagene. 

8) Energistyrelsen meddeler afgørelse om helt- eller delvis udbetaling af tilskud eller hel- eller delvis 

annullering af tilsagn om tilskud.  

9) Energistyrelsen udbetaler tilskud. 
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5. Støttebetingelser og krav til projektansøgningen 
Der er en række grundlæggende forudsætninger for, at du kan opnå tilsagn om tilskud. Disse tager 

udgangspunkt i bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet. 

Du kan ansøge om tilsagn om tilskud, hvis du søger på vegne af en fjernvarmevirksomhed og er 

tegningsberettiget for denne eller med fuldmagt underskrevet af de tegningsberettigede. Ansøgningen skal 

opfylde støttebetingelserne for at opnå tilsagn om tilskud.  

5.1. Støttebetingelser vedrørende den ansøgende fjernvarmevirksomhed 
Nedenstående støttebetingelser gælder for den fjernvarmevirksomhed, som du søger på vegne af: 

Det er en betingelse, at 

1. fjernvarmevirksomheden ikke var kriseramt den 31. december 2019 
2. fjernvarmevirksomheden har efterkommet ethvert eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte  

Ad 1. Fjernvarmevirksomheden må ikke have været kriseramt den 31. december 2019, jf. 

gruppefritagelsesforordningen. Derfor skal du erklære i ansøgningsskemaet, at fjernvarmevirksomheden ikke 

var kriseramt. Kravet følger af EU’s statsstøtteregler og stilles bagudrettet på grund af COVID-19-situationen. 

Energistyrelsen må ikke udbetale støtte til virksomhed, der var kriseramt, før COVID-19 situationen indtraf. 

Energistyrelsen vil derfor stoppe udbetaling af tilskud, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en støttemodtager 

var kriseramt d. 31. december 2019. Den udtømmende definition af, hvornår en virksomhed er kriseramt, 

fremgår af artikel 2, nr. 18 i den generelle gruppefritagelsesforordning. Definitionen er vedlagt som bilag 1 

til denne ansøgningsvejledning. Du skal gøre dig bekendt med definitionen, når du ansøger fjernvarmepuljen. 

Ad 2. Fjernvarmevirksomheden skal have efterkommet ethvert eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte. 

Kravet indebærer, at du skal erklære, at fjernvarmevirksomheden har efterkommet ethvert krav om 

tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og 

uforenelig med det indre marked. Desuden skal du erklære, at du orienterer Energistyrelsen, såfremt 

virksomheden bliver mødt med et krav om tilbagebetaling af fjernvarmepuljens støtte, eller der opstår tvivl 

herom under støtteudbetalingsperioden.  

Energistyrelsen vil stoppe udbetaling af tilskud til ansøgere, som ikke efterlever kravet. Kravet følger af art. 

1, stk. 4, litra a og b i den generelle gruppefritagelsesforordning og er vedlagt i bilagslisten. 

5.2. Støttebetingelser vedrørende konverteringsprojektet 
Nedenstående støttebetingelser gælder for det konverteringsprojekt, du søger om støtte til. 

Det er en betingelse, at 

1. der ved projektet vedrørende udrulningen sker konvertering af varmeforbrugere til fjernvarme i 
Danmark, 

2. det fjernvarmesystem, som projektet vedrører, udgør energieffektiv fjernvarme, 
3. projektet ikke finansieres af indskudskapital,  

4. der er opnået en kommunal godkendelse af et projekt for udrulning af fjernvarmedistributionsnet i 
henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 
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varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget skal indeholde en beregning af minimumstilslutningen. Den 
kommunale projektgodkendelse skal være  
a. betinget af tilsagn om tilskud, jf. § 4. Ved betinget tilsagn forstås, at der ikke er givet en endelig 

godkendelse, og at der ikke er indtrådt forsyningspligt, eller 
b. med vilkår om, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud, jf. § 4, og 

med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der opnås tilsagn om tilskud, 
5. projektet har en forventet gennemførselstid på maksimalt 5 år fra modtagelsen af tilsagn, 

Ad 1. Bemærk at varmeforbrugere er defineret, som alle der anvender olie- og gasfyr til rumopvarmning. 
Endvidere er en konvertering først gennemført, når en varmekunde er udstyret med egen stikledning, se 
definitioner i kapitel 1.  Kravet skal bidrage til at understøtte puljens formål om at udfase olie- og gasfyr og 
udrulle nye fjernvarmedistributionsnet. 
 
Ad 2. Kravet indebærer, at det fjernvarmesystem, som leverer varmen i det nye fjernvarmedistributionsnet, 

skal kunne kategoriseres som energieffektiv fjernvarme, se definition i kapitel 0.  

Kravopfyldelse af energieffektiv fjernvarme afhænger af varmeproduktionen i det samlede fjernvarmenet. 

Derfor skal du udfylde skabelonen ”varmeproduktionsopgørelse for projektområdet’. Med skabelonen viser 

du, hvordan varmen produceres. Du skal blandt andet angive, om der leveres varme fra eksisterende anlæg 

i et tilknyttet fjernvarmenet, og hvor meget varme der leveres fra nye planlagte anlæg.  

Skabelonen indeholder yderligere vejledning, og du kan læse mere om den i afsnit 8.6.  

Energistyrelsen stiller endvidere et kort med en oversigt over fjernvarmenet til rådighed. Det kan anvendes 

til at udpege, hvilket fjernvarmenet som leverer varme til projektområdet. Endvidere angiver kortet om 

disse eksisterende fjernvarmenet er effektive eller ikke-effektive. Du kan tilgå kortet her. 

Kravet om energieffektiv fjernvarme følger af den generelle gruppefritagelsesforordning.  

Ad 3. Konverteringsprojektet må ikke finansieres af indskudskapital. Indskudskapital efter 

varmeforsyningsloven er den kapital, som ejerne har indskudt i varmeforsyningsvirksomheden. 

Indskudskapitalen beregnes via varmeforsyningslovens afskrivningsbekendtgørelse (§ 6 stk. 4). Du skal 

afgive tro- og loveerklæring herom som dokumentation. 

Det er Forsyningstilsynet, der i sidste ende fastsætter indskudskapitalen på baggrund af en 

fjernvarmevirksomheds ansøgning om forrentning af indskudskapital. Forsyningstilsynet har fx beskrevet, 

at ”nogle varmevirksomheder lægger tilslutningsbidragene til under indskudskapitalen. Det er ikke i 

overensstemmelse med reglerne", jf. side 50 i Forsyningstilsynets håndbog. For yderligere information om 

indskudskapital henvises til Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynets Q&A om forrentning af indskudskapital 

kan tilgås på dette link. 

Betingelsen om indskudskapital er fastsat for at minimere risikoen for, at en støttet fjernvarmevirksomhed 

skal tilbagebetale tilskuddet. Risikoen skyldes, at EU's statsstøtteregler kræver, at et driftsoverskud skal 

fratrækkes de støtteberettigede omkostninger, hvormed tilskudsgrundlaget reduceres. Finansiering med 

indskudskapital kan give driftsoverskud, fordi den giver varmeforsyningsvirksomheder mulighed for at 

indregne en rimelig forrentning af indskudskapital i varmeprisen, såfremt denne er godkendt af 

Forsyningstilsynet.  

https://arcg.is/0DvOXb
https://forsyningstilsynet.dk/media/4722/haandbog.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/5461/h-2-hjemmeside-mangler-q_a_om_forrentning_af_indskudskapital_paa_varmeomraadet_-_16-10-2018.pdf
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Ad 4. Det er en betingelse, at ansøger fremsender et projektforslag for konverteringsprojektet, som 

kommunen har godkendt betinget eller på vilkår, og som indeholder en beregning af 

minimumstilslutningen. Fjernvarmepuljen stiller krav om, at et projekt har opnået en kommunal 

godkendelse betinget eller på vilkår af, at projektet opnår tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. Derfor 

skal du vedlægge kommunens afgørelse sammen med projektforslaget som dokumentation. Du kan læse 

mere om og få vejledning til beregningen af minimumstilslutningen i afsnit 6.3. 

Fjernvarmepuljens krav til den kommunale godkendelse er indsat af hensyn til overholdelse af reglerne om 

tilskyndelsesvirkning efter EU's statsstøtteregler. Reglerne om tilskyndelse betyder, at der ikke må være 

indgået endelige aftaler, inden der opnås tilsagn om tilskud. Grunden er, at hvis bindende aftaler er 

indgået, har støtten ingen tilskyndelsesvirkning til dét, som ønskes opnået med støtten.  

Energistyrelsen lægger i vurderingen af EU’s regler om tilskyndelse vægt på, at forsyningspligten ikke er 

indtrådt. Forsyningspligten medfører en pligt for fjernvarmevirksomheden til at udrulle fjernvarmen – dvs. 

etablere distributionsnettet til varmeforbrugerne. Energistyrelsen vurderer, at denne pligt kan sidestilles 

med indgåelsen af en endelig aftale, da forsyningspligten er vanskelig at tilbagerulle. Energistyrelsen 

vurderer derfor, at det vil være uforeneligt med EU’s statsstøtteregler at støtte projekter, der har opnået 

kommunens endelige godkendelse, hvorefter forsyningspligten indtræder, jf. projektbekendtgørelsens § 8. 

Men det er dog alligevel nødvendigt, at sagen har gennemgået en kommunal godkendelsesvurdering tidligt 

i processen, fordi det skaber større sikkerhed for, at projektet bliver gennemført. Det betyder, at 

fjernvarmepuljen opnår bedre vilkår for at få afløb for tilskudsmidlerne.  

Ad 5. Konverteringsprojektet skal have en forventet gennemførselstid på maksimalt 5 år. Derfor udfyldes 

ansøgningsskemaet med et start og en slutdato for projektet. Startdatoen kan dog ikke være før datoen, 

hvor Energistyrelsen meddeler tilsagn om tilskud. Endvidere udfyldes og fremsendes skabelonen for 

konverteringsprojektets tidsplan, se afsnit 8.6. 

Krav om en gennemførselstid på maksimalt 5 år er fastsat for at sikre en maksimal tidshorisont for, hvornår 

CO2-reduktionerne fra udfasningen af olie- og gasfyrene vil indtræde. Kravet svarer i øvrigt til det 

tidsmæssige krav i projektbekendtgørelsen. 

 

5.3. Øvrige krav 
Energistyrelsen kan derudover fastsætte yderligere vilkår for tilsagn om tilskud i tilsagnsbrevet. Se desuden 

kapitel 7 om tilskyndelsesvirkning, hvor yderligere betingelser fremgår. 
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6. Tilskudsgrundlag 
Et konverteringsprojekt kan opnå støtte med et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og 

gasfyr, se dog afsnit 6.1, 6.2, og 6.3 om støtteloft, støtteberettigede omkostninger og beregning af 

minimumstilslutning. 

6.1. Støtteloft 
Støtteloftet ved fjernvarmepuljen beregnes ud fra to parametre: 

For det første ydes tilskuddet på 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr kun op til 

minimumstilslutningen. Minimumstilslutningen er defineret som det antal konverteringer i projektområdet, 

der inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske 

indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer. 

For det andet kan tilskudsbeløbet maksimalt udgøre de faktiske støtteberettigede 

investeringsomkostninger modregnet et eventuelt driftsoverskud. Dette krav følger af EU’s 

statsstøtteregler. De gældende danske regler for prisfastsættelse på varmeområdet gør det ikke muligt for 

fjernvarmepuljens målgruppe at opnå et driftsoverskud. Derfor ses der i denne vejledning bort fra 

modregning af driftsoverskud. Dermed kan tilskudsbeløbet maksimalt udgøre de faktiske støtteberettigede 

investeringsomkostninger. 

6.2. Støtteberettigede omkostninger 
De støtteberettigede omkostninger udgør investeringsomkostningerne til udrulning af distributionsnettet, 

jf. artikel 46 stk. 5 og 6 om energieffektiv fjernvarme og fjernkøling i den generelle 

gruppefritagelsesordning. 

De støtteberettigede omkostninger er de investeringsomkostninger, der er direkte nødvendige for 

projekter vedrørende udrulning af et fjernvarmedistributionsnet, og kan bl.a. omfatte 

1) transmissions-, distributions- og stikledninger, 

2) veksler- og pumpestationer, 

3) gravearbejde, 

4) styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg (SRO-anlæg), 

5) øvrige anlægskomponenter til fjernvarmedistributionsnettet og 

6) entreprenørydelser. 

De støtteberettigede omkostninger omfatter i udgangspunktet ikke: 

1) arbejde, som udføres af indehavere eller ansatte i den fjernvarmevirksomhed, der modtager 
tilskud. 

2) Omkostninger, som er afholdt, inden Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud. Dette inkluderer 

nødvendige forarbejder og omkostninger relateret til udarbejdelse af ansøgningen. 

3) Omkostninger til etablering af produktionsenheder, selvom de måtte være nødvendige for at 

forsyne distributionsnettet med varme.   
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Du skal opgøre de støtteberettigede omkostninger eksklusiv merværdiafgifter (moms), såfremt 

fjernvarmevirksomheden ikke svarer moms af dem. Derudover skal du modregne opnåede eller forventede 

tilbagekrediteringer, rabatter eller lignende for den pågældende omkostning.  

Du skal være opmærksom på, at konverteringsprojektet ikke må modtage anden støtte til de samme 

støtteberettigede omkostninger.  

6.3. Beregning af minimumstilslutning 
Formålet med dette afsnit er at præcisere, hvordan minimumstilslutningen skal beregnes. Beregningen af 

minimumstilslutningen skal indgå i projektforslaget for konverteringsprojektet, som har været fremsendt til 

kommunens godkendelse.  

Minimumstilslutningen skal ses som en følsomhedsberegning af den allerede foretagne 

selskabsøkonomiske beregning. Det betyder, at alle forbrugere i projektområdet indgår i beregningen 

uanset om disse er tilskudsberettigede. På den måde inkluderer beregningen fx også individuelle 

træpillefyr, bygninger opvarmet med elvarme og nye bebyggelser – såfremt disse forventes konverteret til 

fjernvarme. Det medfører, at minimumstilslutningen kan beregnes med udgangspunkt i den 

selskabsøkonomiske beregning, der allerede indgår i projektforslaget for konverteringsprojektet. 

Beregningen af minimumstilslutningen kan fremgå som et separat afsnit i projektforslaget. 

Formålet med beregningen af minimumstilslutningen er at finde det selskabsøkonomiske break-evenpunkt 

for andelen af tilslutninger i konverteringsprojektet. Ved break-even forstås den tilslutningstakt, hvor de 

tilbagediskonterede udgifter til fjernvarmeforsyning er lig med de tilbagediskonterede indtægter fra 

fjernvarmeforsyning.  

Beregningsforudsætninger 

Break-even punktet skal du finde ved alene at justere på antagelsen om andelen af tilslutninger for 

konverteringsprojektet. Det betyder, at alle andre antagelser og forudsætninger anvendt i 

selskabsøkonomiberegningen genbruges i beregningen af minimumstilslutningen. Det inkluderer fx 

beregningsperioden, diskonteringsrenten, investerings- og brændselsomkostninger. Dog skal et forventet 

tilskud medregnes i beregningen af minimumstilslutningen. Det betyder, at en ekstra indtægt på 20.000 kr. 

tilføres per etableret stikledning ved en varmeforbruger, som anvender olie- eller gasfyr til opvarmning 

(uanset størrelse/forbrugertype), og som forudsættes at konvertere inden for en periode på maksimalt 5 år 

fra tilsagnstidspunktet ved fjernvarmepuljen.  

 Eksempel på beregning af minimumstilslutning 

Nedenstående er en trinvis guide til beregning af minimumstilslutningen. Guiden tager udgangspunkt i et 

eksempel, hvor et konverteringsprojekt består af 100 små forbrugere og 2 store forbrugere.  

1. Opstil konverteringstakt over beregningsperioden 

Konverteringstakten er de forventede årlige tilslutninger til fjernvarmen. Konverteringstakten skal 

afspejle konverteringstakten i den samfundsøkonomiske beregning i projektforslaget. Antallet af 

tilsluttede forbrugere kan være forskellig fra år til år og forskellig for bygninger med forskellige 

anvendelsesformål og varmebehov. Eksemplet antager en beregningsperiode på 20 år, og at 

fjernvarmen løbende øger sin tilslutning fra de 100 små forbrugere og 2 store forbrugere, som vist i 
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Tabel 1. Her fremgår det, at projektet når sit maksimum for små forbrugere i år 2027 og for store 

forbrugere i år 2024. 

Tabel 1: Forventet tilslutningstakt over beregningsperioden for et konverteringsprojekt.  

Forventet tilslutningstakt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 .. 2042 

Små forbrugere (100 stk.) 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 

Store forbrugere (2 stk.) 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

2. Definer omkostningerne ved fjernvarmeforsyning 

Først opstiller du omkostningerne til fjernvarmeforsyningen. Dette omfatter omkostninger til 

varmeproduktionsomkostninger, etablering, drift og vedligehold af gadeledninger, stikledninger og 

andre relevante omkostninger.  

 

I nogle projektforslag indgår en udbygning af produktionskapacitet. Indgår 

investeringsomkostningen i projektforslaget, så indgår den også i beregningen af 

minimumstilslutningen. Typisk vil et nyt produktionsanlæg både forsyne det nye 

konverteringsprojekt og det eksisterende fjernvarmenet. I så fald skal man kun inkludere 

investeringsomkostningerne samt de faste årlige omkostninger til drift og vedligehold m.v. ved den 

andel af produktionskapaciteten, som skal dække varmebehovet i konverteringsprojektet. Dvs. at 

hvis 10 % af den samlede produktion fra den nye produktionskapacitet forsyner 

konverteringsprojektet, så skal der indregnes 10 % af investeringsomkostningen og 10 % af de faste 

årlige omkostninger.  

 

Omkostningerne skal du nu modregne tilskuddet fra fjernvarmepuljen. Tilskudsbeløbet regner man, 

som en indtægt på 20.000 pr. støtteberettiget forbruger - dvs. per etableret stikledning ved en 

varmeforbruger opvarmet med gas- eller oliefyr, der tilslutter sig fjernvarmeforsyningen inden for 5 

år fra tilsagnstidspunktet.  

 

3. Definer indtægter  

Fjernvarmen får indtægter fra de forbrugere, der tilslutter sig fjernvarmen. Indtægterne kan 

afspejle fjernvarmeselskabets tarifblad, eller den varmepris man planlægger at tilbyde 

projektområdet. I sidste ende bør indtægterne dog afspejle de brugerøkonomiske omkostninger i 

brugerøkonomieksemplet i projektforslaget. 

 

4. Tilbagediskontér omkostninger og indtægter 

Lånets løbetid sættes for fjernvarmeanlæg efter fjernvarmeselskabets egen regnskabspraksis.  

Derefter tilbagediskonterer man de løbende indtægter og udgifter ved at bruge samme rente som 

antaget i den oprindelige selskabsøkonomiberegning. 

 

5. Justér tilslutningstakten indtil omkostninger og indtægter balancerer 

Juster tilslutningstakten og find minimumstilslutningen. Tilslutningstakten skal du korrigere 

ensartet med samme procentsats for alle år og alle forbrugerkategorier.  
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Et eksempel på en korrektion fremgår af Tabel 2. Her er der regnet på en korrektionsfaktor på 80 %. 

Korrektionsfaktoren medfører, at tilslutningstakten for små og store forbrugere i 2023 nedsættes 

fra 50% til 40 %.  

Tabel 2: Tabellen viser, hvordan korrektionsfaktoren anvendes til at justere tilslutningstakten på tværs af forbrugertyper og år. 

Korrektionsfaktor på 80 % 2022 2023 2024 2025 2026 2027 … 2042 

Inden korrektion        

Små forbrugere (100 stk.) 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 

Store forbrugere (2 stk.) 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

Efter korrektion        

Små forbrugere (100 stk.) 0% 40% 48% 56% 64% 72% 72% 

Store forbrugere (2 stk.) 0% 40% 80% 80% 80% 80% 80% 

 

I Tabel 3 fremgår eksempler på omkostninger og indtægter ved forskellige justeringer af 

tilslutningstakten. På et tidspunkt rammer du det selskabsøkonomiske break-even punkt, hvor de 

tilbagediskonterede indtægter og udgifter balancerer. Beregningen vil medføre, at man kommer til 

at regne varmekunder i decimaltal og ikke i hele tal. Det er ikke et problem. 

I dette eksempel balancerer selskabsøkonomien for projektet ved en korrektionsfaktor på 78 %. 

Bag beregningen ligger en antagelse om, at det samme distributionsnet samt eventuelle 

produktionskapacitetsomkostninger er udlagt/etableret uagtet forbrugertilslutningen. Det 

medfører, at indtægterne falder mere end omkostningerne, når tilslutningstakten nedjusteres. 

Korrektionsfaktorer har derfor kun indflydelse på de omkostninger og indtægter, der afhænger af 

forbrugertilslutningen. 

Tabel 3: Tabellen viser forskellen mellem de tilbagediskonterede indtægter og udgifter ved at korrigere tilslutningstakten med fem 
forskellige korrektionsfaktorer. 

Korrektionsfaktor 100% 90% 80% 70% 78% 

Omkostninger, fjernvarme 13,5 12,8 12,1 11,4 12,0 

Indtægter  15,4 13,9 12,3 10,8 12,0 

Difference -1,9 -1,0 -0,2 0,6 0,0 

 

6. Uddrag tilskudsbeløbet 

Tilskuddet går kun til tilslutninger inden for de første 5 år efter tilsagn om tilskud. Inden for denne 

periode forventes tilslutning fra 80 % af de små forbrugere og 100 % ud af de store forbrugere, se 

Tabel 2. Endvidere går tilskuddet kun til minimumstilslutningen, som i eksemplet er 78% af den 

forventede tilslutning. Derfor kan det det tilskudsberettigede antal forbrugere beregnes til: 100 

små forbrugere x 80 % x 78 % + 2 store forbrugere * 100% * 78% = 64 forbrugere. 

Nu skal det påses, at der også findes 64 tilskudsberettigede konverteringer i projektområdet. Det 

skyldes, at tilskuddet kun gives per støtteberettiget forbruger – dvs. per etableret stikledning ved 

en varmeforbruger opvarmet med gas- eller oliefyr, der tilslutter sig fjernvarmeforsyningen inden 

for 5 år fra tilsagnstidspunktet. I eksemplet antages det, at der i projektområdet findes over 64 

forbrugere, der opfylder kriteriet for en støtteberettiget forbruger. 
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Det samlede støtteberettigede beløb bliver således 64 x 20.000 kr. = 1,28 mio. kr. ekskl. moms  Se 

dog afsnit 6.2 om støtteberettigede omkostninger. 

7. Tilskyndelsesvirkning 
Tilskud til konverteringsprojekter skal have en såkaldt tilskyndelsesvirkning, jf. EU’s statsstøtteregler. Kravet 

om tilskyndelsesvirkning betyder, at Energistyrelsen ikke yder tilskud til konverteringsprojekter,  

1) der ville blive gennemført uden tilskud fra fjernvarmepuljen. 

2) hvor arbejdet er påbegyndt inden opnåelse af tilsagn om tilskud. Det indbefatter påbegyndelse af 

etablerings- eller anlægsarbejdet i forbindelse med konverteringsprojektet. Det indbefatter også 

indgåelse af retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller andre forpligtelser, som gør 

investeringen irreversibel.  

3) hvor fjernvarmevirksomheden er forpligtet til at gennemføre projektet efter anden lovgivning, 

herunder projekter der sikrer, at fjernvarmevirksomheden efterkommer EU-standarder, der 

allerede er vedtaget, selv hvis de ikke er trådt i kraft. 

 

BEMÆRK derfor, at  

 Kommunens godkendelse af projektforslaget for konverteringsprojektet skal være betinget af, at 

der opnås tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen.  

  

BEMÆRK!: Kravene om tilskyndelse betyder, at et tilskud ikke har en klar tilskyndelsesvirkning, hvis 

projektforslaget for et konverteringsprojekt allerede er godkendt endeligt ved kommunen. Det skyldes, 

at modtageren allerede inden ansøgningen om støtte har indhentet en relevant godkendelse for 

udførelsen af investeringen, som taler for, at modtageren ville have udført investeringen selv uden 

støtte hertil.  
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8. Ansøgningsskema  
Fjernvarmevirksomheder kan løbende ansøge om tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. Ansøgningen 

indsendes via ansøgningsportalen: www.tilskud.ens.dk/Dashboard/Login   

Ansøger skal anvende fjernvarmevirksomhedens NemID til at logge ind på portalen – bemærk, at 

ansøgningen skal indsendes af den tegningsberettigede for virksomheden eller med fuldmagt fra 

tegningsberettigede. Har virksomheden ikke NemID, kontaktes Energistyrelsen på mail: 

fjernvarmepuljen@ens.dk.   

 

 

Når du er logget ind, kan du oprette en ansøgning ved at klikke på ’opret ansøgning’ og herefter vælge 

puljen ’Fjernvarmepuljen’. Herved åbner ansøgningsskemaet, der er bygget op med en række faner, der 

skal udfyldes, for at ansøgningen kan indsendes.  

Man kan klikke på spørgsmålstegn-ikonet for hjælp til udfyldelse af de enkelte felter. 

http://www.tilskud.ens.dk/Dashboard/Login
mailto:fjernvarmepuljen@ens.dk
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Figur 1: Du mulighed for at oprette en ansøgninger til forskellige tilskudsordninger. Du skal vælge fjernvarmepuljen, som fremgår af 
billedet. 

8.1. Fane 1 - Min profil 
På denne fane skal du ikke selv udfylde nogen felter. Felterne udfyldes automatisk med oplysninger koblet 

til din virksomheds NemID eller digitale signatur. Sørg dog for at tjekke om oplysningerne er korrekte, eller 

om der er behov for rettelser til fx telefonnummer eller e-mailadresse.  

Vær også opmærksom på, om der er ”hak” ved ’E-mail-notificering’. Hvis der ikke er sat ”hak”, så gør det. 

På den måde kan man modtage notifikationer på ens e-mail, når der er nye opgaver eller information 

relateret til ens ansøgning.  

OBS: hvis den person der udfylder ansøgning, ikke er bemyndiget til at skrive under på virksomhedens 

vegne i denne type sager, skal der enten inviteres en hovedansvarlig (der er tegningsberettiget) eller gives 

fuldmagt. En hovedansvarlig kan godkende ansøgning og indsende den, når ansøgning er udfyldt. Der kan 

gives fuldmagt, hvis man ikke ønsker at invitere en hovedansvarlig. Fuldmagten kan findes på 

fjernvarmepuljens hjemmeside. Klik på dette link.  Læs mere om dokumentation af tegningsretten i afsnit 

8.6. 

8.2. Fane 2 – Stamdata 
På denne fane skal du udfylde en række felter om fjernvarmevirksomheden, om den kommunale 

sagsbehandler af projektet og om dig som kontaktperson. Du skal angive kontaktoplysninger, hvortil 

Energistyrelsen kan henvende sig ved spørgsmål til ansøgningen. Den primære kontakt vil ske gennem 

portalen, men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at kunne komme i direkte kontakt med den 

ansvarlige person. 

Ansøger skal angive modtagergruppe for fjernvarmevirksomheden. Modtagergruppe er en 

tilskudsmodtagerkategori, der er defineret ud fra fjernvarmevirksomhedens ejerskab og økonomi. Der 

findes 4 modtagergrupper og ansøger skal vælge en af disse. Brug nedenstående tabel til at identificere 

hvilken modtagergruppe den ansøgende fjernvarmevirksomhed er. 

Modtagergruppe Ejerforhold Virksomhedsstørrelse 

1: Stat Offentlig - Statsligt ejede 
selskaber 

- 

2: Kommuner og 
regioner 

Offentlig - Kommunalt eller 
regionalt ejede selskaber 

- 

3: Store- og 
mellemstore private 

Privatejet - fx a.m.b.a 
selskaber 

Beskæftiger 50 eller 

flere årsværk, og hvis årlige omsætning og/eller 

årlige samlede balance overstiger 10 mio. EUR. 
4: Små private  Privatejet - fx a.m.b.a 

selskaber 
Gruppen omfatter alle tilskudsmodtagere, der 
uanset modtagers retlige 
form falder uden for de øvrige modtagergrupper. 

https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/fjernvarmepuljen
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8.3. Fane 3 – Projekt 
Her skal du give oplysninger om konverteringsprojektet. Du skal give projektet en arbejdstitel og give et 

resumé af projektet. Derudover skal du angive, at projektet har opnået en kommunal godkendelse betinget 

eller på vilkår af, at projektet opnår tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. 

Du skal også redegøre for projektets planlægningsstadie og angive projektets start og sluttidspunkt. 

Starttidspunktet er den forventede tilsagnsdato. Sluttidspunktet er tidspunktet, hvor den sidste 

konvertering gennemføres, som man søger om tilskud til (minimumstilslutningens sidste tilslutning). Det 

betyder, at hvis man søger om tilskud til 40 konverteringer, men i virkeligheden regner med at gennemføre 

flere konverteringer, så anses projektet stadig som afsluttet efter gennemførelsen af de 40 konverteringer. 

Til sidst giver du oplysninger om det planlagte distributionsnet. Du skal fx give oplysninger om længden på 

de forskellige typer ledninger, som udrulles. Derudover angiver du kapaciteter for veksler- og 

pumpestationer, der måtte blive etableret i det nye distributionsnet. Hvis projektet ikke involverer en eller 

flere af de angivne anlæg, så indsættes et ”0” i feltet.  

Du skal desuden vælge en passende karakteristik af området, hvor fjernvarmenettet udrulles. Der er kun 

fire valgmuligheder, og man er derfor nødsaget til at vælge den mest dækkende. Til sidst beskrives 

varmeforsyningen i det nye distributionsnet. Energistyrelsen er særligt interesseret i at kende typen og 

størrelsen på nye produktionsanlæg, da oplysningerne indgår i evalueringen af fjernvarmepuljen. 

8.4. Fane 4 – Konverteringer 
I denne fane skal du angive specifikke oplysninger om de planlagte konverteringer for hhv. gas- og oliefyr. 

Derudover skal du angive det samlede antal konverteringer, dvs. at hvis man fx forventer at konvertere 

varmeforbrugere med træpillefyr til fjernvarme, så indgår disse typer konverteringer i denne samlede 

opgørelse. 

For hver konverteringstype skal du oplyse informationer om antallet, varmebehovet og det opvarmede 

areal. Varmebehovet skal være graddagekorrigeret, således at varmebehovet er et estimat for 

temperaturene i et normalår. 

Varmeeffekten for det samlede ledningsnet bedes endvidere oplyst. Varmeeffekten skal være baseret på 

dimensioneringstemperaturen af ledningsnettet. 

8.5. Fane 5 - Tro- og loveerklæring 
På denne fane afgiver ansøger tro- og loveerklæringer om fire forhold. 

1. Ansøgningsoplysningers rigtighed 

2. Overholdelse af fællesbestemmelser i den generelle gruppefritagelsesforordning,  

3. Overholdelse af regler om driftsoverskud og kumulering af støtte  

4. Overholdelse af regler om tilskyndelsesvirkninger.  

Tro- og loveerklæringerne er Energistyrelsens garanti for, at ansøger opfylder de nævnte forhold. 
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Du skal sætte ”hak” ved erklæringen ud for alle udsagnene i fanen. Alternativt overholdes 

støttebetingelserne ikke, og derfor vil man ikke kunne modtage tilsagn om tilskud. 

8.6. Fane 6 - Vedhæftede filer 
På denne fane kan der vedhæftes en række bilag, som beskrives i det følgende.  

1. Projektforslag. Projektforslaget skal være identisk med det, som er forelagt kommunen. 

Projektforslaget skal indeholde en beregning af minimumstilslutningen, jf. afsnit 6.3.  

2. Kommunens afgørelse på projektforslaget. Afgørelsen skal dokumentere, at projektet har opnået 

en kommunal godkendelse betinget eller på vilkår af, at projektet opnår tilsagn om tilskud ved 

fjernvarmepuljen. 

3. Konverteringsprojektets områdeafgrænsning. Du vedlægger et kort, der viser tydelig 

områdeafgrænsning af projektområder, således at Energistyrelsens sagsbehandlere kan identificere 

om en varmeforbrugere er inden for eller uden for projektområdet. 

4. Adresseliste på olie- og gasfyr i projektområdet. Med adresselisten dokumenterer du, at antallet af 

varmeforbrugere i projektområder som minimum svarer til det antal varmeforbrugere, du har søgt 

om støtte til. Brug Energistyrelsens skabelon for at sikre, at varmeforbrugernes adresse-formatet er 

oplyst korrekt. 

5. Projektbudget. Du skal udfylde og vedlægge Energistyrelsens skabelon for projektbudget. I 

projektbudget skal projektets støtteberettigede omkostninger fremgå. Projektbudgettet skal 

tilstræbe at være så tæt på de endeligt afholdte omkostninger som muligt. Afviger en budgetpost 

med mere end 10% af afholdte omkostninger eller med mere end 200.000 kr., så skal ansøger 

fremsende en skriftlig og begrundet anmodning om budgetændring. Budgetændringen er 

godkendt, hvis ansøger modtager en skriftlig godkendelse fra Energistyrelsen. 

6. Varmeproduktionsopgørelse for projektområdet. Du skal udfylde og vedlægge Energistyrelsens 

skabelon for varmeproduktionen i projektområdet. Skabelonen indeholder en vejledning. Formålet 

med varmeproduktionsopgørelsen er at dokumentere, at kravet om energieffektiv fjernvarme er 

opfyldt. Endvidere bruges informationerne i opgørelsen i evalueringen af fjernvarmepuljen. 

7. Tidsplan. Du skal udfylde og vedlægge Energistyrelsens skabelon for tidsplan. Skabelonen 

indeholder yderligere vejledning. Tidsplanen skal demonstrere, at konverteringsprojektet kan 

gennemføres inden for 5 år. Dvs. alle konverteringer, som der ansøges om tilskud til, skal 

gennemføres inden for 5 år. 

8. Dokumentation for tegningsretten. Det kan fx være virksomhedens vedtægter, hvor 

fjernvarmevirksomhedens tegningsregler typisk fremgår. Den ansøgende person skal endvidere 

vedhæfte fuldmagt i overensstemmelse med tegningsreglerne, hvis det er nødvendigt for at 

ansøger kan overholde fjernvarmevirksomhedens tegningsregler.  
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9. Afgørelser 
Efter modtagelse af ansøgning om tilsagn om tilskud gennemgår og vurderer Energistyrelsen oplysningerne 

i ansøgningen. På baggrund af det indsendte materiale og evt. yderligere oplysninger indhentet fra dig, 

afgør Energistyrelsen, jf. støttebetingelserne beskrevet i kapitel 9), om konverteringsprojekt skal have 

tilsagn om tilskud. 

9.1. Tilsagn om tilskud 
Hvis Energistyrelsen giver tilsagn om tilskud til et projekt, får du et tilsagnsbrev i ansøgningsportalen. 

Tilsagnsbrevet beskriver, hvad og hvor meget fjernvarmevirksomheden har fået tilsagn om. Derudover får 

du en oversigt over godkendte støtteberettigede omkostninger, jf. kapitel 6.2. Tilsagnspakken inkluderer 

også oplysninger om generelle og særlige betingelser for udbetaling af tilskuddet, herunder den fastsatte 

formelle start- og slutdato for projektet.  

Sammen med tilsagnsbrevet vedlægger Energistyrelsen:  

 Standardvilkår for tilsagnet.  

 Skabelon for projektregnskab 

 Skabelon for statusrapport 

 Skabelon for slutrapport 

 Skabelon for udbetalingsanmodning 

 Ledelseserklæring til brug ved anmodning om udbetaling, udsættelse, ejerskifte m.v.  

I følgende tilfælde erstattes ledelseserklæringen med en revisorerklæring og et revisorprotokollat, når der 

skal anmodes om udbetaling af tilskuddet: 

 Tilsagnet er større end 1.000.000 kr. og ansøger er indplaceret i modtagergruppe1 2 eller 3.  

 Tilsagnet er større end 250.000 kr. og ansøger er indplaceret i modtagergruppe 4 

I disse tilfælde vedlægges også en revisionsinstruks. 

9.2. Accept af tilsagn 
Du skal acceptere tilsagnet i ansøgningsportalen. Acceptér ved trykke på den lilla knap ’accepter tilsagn’. 

Knappen udløser et pop-up vindue, hvor du får mulighed for at vedhæfte filer. Husk at vedhæfte revisors 

accept af revisionsopgaven, hvis konverteringsprojektet er underlagt krav om revision. Tryk til sidst ’send 

accept’. Dermed har du accepteret tilsagnet og vilkårene, der fremgår af tilsagnsbrevet.  

Glemmer du at vedhæfte revisors accept i første omgang, så kan du altid eftersende accepten ved at bruge 

funktionen ”Kontakt Energistyrelsen” inde på din ansøgning i ansøgningsportalen.  

Såfremt du ikke ønsker at acceptere tilsagnet, skal du vælge knappen ’tilsagn accepteres ikke’, i så fald 

bortfalder tilsagnet. 

Tilsagnet skal accepteres inden for 14 dage, ellers kan Energistyrelsen annullere tilsagnet. 

                                                           
1 Læs om modtagergrupper i afsnit 8.2. 
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9.3. Afslag på tilsagn om tilskud 
Modtager du afslag på din ansøgning, vil du modtage et afslagsbrev. I afslagsbrevet fremgår grundlaget for 

afgørelsen med henvisning til de specifikke støttebetingelser, som konverteringsprojektet ikke opfylder.  

Hvis projektet opfylder støttebetingelser for at kunne modtage tilskud, se kapitel 9) og 0, kan 

Energistyrelsen stadig meddele afslag, hvis:  

1. der ikke er midler til rådighed 

2. det indsendte ansøgningsmateriale er åbenlyst mangelfuldt.  

9.4. Helt eller delvis annullering af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling af tilskud 
Energistyrelsen kan træffe afgørelse om helt eller delvist bortfald eller annullering af tilsagn om tilskud og 

hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, hvis 

1) fjernvarmevirksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet 
oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 

2) betingelserne for tilsagn eller udbetaling ikke er opfyldt, 
3) projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud, eller det i tilsagnet forventede 

gennemførelsestidspunkt er overskredet, jf. dog § 12 i bekendtgørelsen. 
4) fristen for indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides, 
5) arbejdet er påbegyndt inden opnåelse af tilsagn om tilskud, jf. § 2, nr. 1 i bekendtgørelsen. 
6) fjernvarmevirksomheden ikke opfylder de i tilsagnet og bekendtgørelsen fastsatte vilkår og 

betingelser, 
7) fjernvarmevirksomheden på anmodning fra Energistyrelsen undlader at afgive oplysninger, der har 

betydning for udbetaling af tilskuddet, eller  
8) tildeling og/eller udbetaling af tilskud er i strid med den generelle gruppefritagelsesforordning. 

 

Du har dog altid muligheden for at ansøge om ændring eller forlængelse af projektet, jf. afsnit 9.5.  

Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke 

rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 5 i lov om 

renter ved forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. 

9.5. Ændring af projekt og budget og årlig statusafrapportering 
Konverteringsprojektet skal som hovedregel gennemføres som godkendt af Energistyrelsen på 

tilsagnstidspunktet. Hvis der opstår behov for ændringer i f.eks. tidsplan, projektbudget eller projektets 

fysiske udformning, skal du anmode Energistyrelsen om godkendelse. Energistyrelsen skal godkende 

anmodningen før ændringen gennemføres.  

Projektændringer 

Energistyrelsen kan på baggrund af en begrundet skriftlig anmodning godkende visse projektændringer, 

men det vurderes altid ud fra den enkelte sag. Energistyrelsen baserer vurderingen på, at den foreslåede 

ændring ikke ændrer væsentligt på indholdet i den oprindelige ansøgning, eller at væsentlige dele af 

konverteringsprojektet stadig kan gennemføres. Den skriftlige anmodning og godkendelse om ændringer 
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ift. tidsplan, projektbudget, projektets fysiske udformning, osv. er vigtig for at undgå efterfølgende afslag 

ved anmodning om udbetaling af tilskud.  

Ændringer i projektbudget 

Specifikt for projektbudgettet gælder, at budgetposter må ændres med 10% af det samlede tilskud eller 

25.000 kr. dog maksimalt 200.000 kr. uden forudgående godkendelse fra Energistyrelsen. Ændringer udover 

kræver en skriftlig og begrundet anmodning om godkendelse.  

Påfører du væsentlige nye udgiftsposter på projektregnskabet, så behandler Energistyrelsen det som en 

projektændring. 

Ændringer i projektbudgettet kan medføre, at der også sker ændringer i de støtteberettigede omkostninger 

og det endelige tilskudsbeløb. I alle tilfælde kan der ikke udbetales et højere støttebeløb end det, som er 

udmeldt i tilsagnet. 

Årlig statusrapportering 

Ansøger skal på årlig basis udfylde en statusrapport, så længe konverteringsprojekt ikke er afsluttet. I 

statusrapporten skal du redegøre for projektets fremdrift ved at udfylde skabelonen fremsendt på 

tilsagnstidspunkt. Du kan til enhver tid finde skabelon på din ansøgning i ansøgningsportalen.  

Statusafrapporteringen kan bruges til at beskrive og anmode om Energistyrelsens godkendelse til 

ændringer i projektet, tidsplanen eller projektbudgettet.  

Bemærk at det er et krav for at kunne modtage tilskuddet, at ansøger årligt har indleveret statusrapport til 

Energistyrelsen. Statusrapporten fremsendes via funktionen ”Kontakt Energistyrelsen” på den 

igangværende sag i ansøgningsportalen.    
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10. Udbetalingsanmodning 
Du indsender udbetalingsanmodningen senest 60 dage efter konverteringsprojektets afslutning  via 

ansøgningsportalen. Udbetalingsanmodningen skal fremsendes med en række bilag. Dem har du mulighed 

for at vedhæfte, når du trykker på den lilla knap i ansøgningsportalen ’Fremsend udbetalingsanmodning’. 

Bilagene til udbetalingsanmodningen inkluderer følgende: 

 Udbetalingsanmodning 

 Slutrapport  

 Projektregnskab 

I tillæg til projektregnskabet skal du i udgangspunktet fremsende ledelseserklæring, regnskabsbilag samt 

dokumentation for de gennemførte konverteringer. Såfremt du er underlagt krav om revision, så skal du i 

stedet vedlægge revisorerklæring og revisorprotokollat i overensstemmelse med revisionsinstruksen.  

Er du i tvivl om, hvorvidt du er underlagt krav om revision, kan du altid genbesøge dit tilsagnsbrev på 

ansøgningen i ansøgningsportalen og finde svaret.  

Nedenfor er en kort gennemgang af dokumenternes indhold, yderligere vejledning findes i skabelonerne til 

hvert dokument.  

Udbetalingsanmodning:  

Du skal udfylde udbetalingsanmodningen med beløbet, der anmodes udbetalt. 

Slutrapport:  

Slutrapporten indeholder en beskrivelse af det endelige konverteringsprojekt. Du har modtaget en 

skabelon for slutrapporten på tilsagnstidspunktet. Du skal udfylde alle skabelonens felter.  

Projektregnskab:  

Projektregnskab skal indeholde oplysninger om de afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger. 

Projektregnskabet er bygget op ligesom projektbudgettet. I projektregnskabet skal de faktiske afholdte og 

betalte støtteberettigede omkostninger dokumenteres, og det endelige tilskudsbeløb skal beregnes på 

baggrund af disse.  

Alle projektets omkostninger skal altså være afholdt og betalt inden for projektperioden. En omkostning er 

afholdt, når fjernvarmevirksomheden har påtaget sig eller indgået aftale om en økonomisk forpligtelse i 

tilknytning til investeringen. Såfremt de faktisk afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger er 

højere end angivet i forbindelse med tilsagnet, fastholder du dit tilskud, således at støttebeløbet svarer til 

det i tilsagnet angivne.  

Såfremt du er pålagt krav om, at fremsende regnskabsbilag, så vedlægges disse med ledelseserklæringen. 

Regnskabsbilagene vedlægges med 

 en oversigt over regnskabsbilag. 

 datering af alle regninger og fakturaer. Regninger og fakturaer skal dateres inden for 

projektperioden. 
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 påføring af den udførende virksomheds CVR-nummer.  

 påføring af hvilken aktivitet, der er udført i det støtteberettigede projekt og 

 påføring af geografisk område hvor aktiviteterne er udført 

 Påføring af arbejdets modtagende virksomheds CVR-nummeret. 

Dækker et regnskabsbilag både over støtteberettigede og ikke-støtteberettigede omkostninger, skal det 

fremgå hvilke dele af regnskabsbilaget, der vedrører henholdsvis de støtteberettigede og ikke-

støtteberettigede omkostninger. 

Såfremt de faktisk afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger er lavere end angivet i forbindelse 

med tilsagnet, nedjusterer Energistyrelsen tilskuddet således, at tilskuddet maksimalt udgør de 

støtteberettigede omkostninger. 

Dokumentation for gennemførte konverteringer 

Du skal dokumentere de gennemførte konverteringer. Det skyldes, at tilskuddet er bundet på antallet af 

konverteringer. Det betyder, at hvis fjernvarmevirksomheden gennemfører færre konverteringer, end hvad 

der er givet tilsagn om tilskud til, så skal Energistyrelsen nedjustere tilskudsbeløbet svarende til det 

gennemførte antal konverteringer. 

Dokumentationen skal tydeliggøre følgende: 

 Adresse og geografisk placering af de konverterede 

 Bindende aftaler, kontrakter eller lignende om, at kunden er eller vil overgå til fjernvarmeforsyning 

 Hvilken varmeløsning den nye fjernvarmekunde havde før overgangen til fjernvarme 

10.1. Afgørelse på udbetalingsanmodning 
Energistyrelsen giver ansøger besked, efter udbetalingsanmodningen er godkendt, eller hvis du modtager 

afslag. Hvis Energistyrelsen godkender udbetalingsanmodningen, modtager du tilskuddet umiddelbart 

efterfølgende. 

11. Dokumentationskrav og oplysningspligt 
Du ansøger på vegne af fjernvarmevirksomheden, der modtager tilskuddet. Derfor er du ansvarlig for, at 

betingelser og frister i tilsagnet bliver overholdt. 

I hele ansøgningsperioden kan Energistyrelsen anmode dig om yderligere oplysninger for at underbygge 

ansøgningen. Enhver, der modtager tilskud efter bekendtgørelsen om tilskud til investeringer i udrulning af 

fjernvarmenet, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har 

betydning for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes. 

Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og 

afsluttede sager om tilskud. Energistyrelsen kan til enhver tid altid forlange at få originale regnskabsbilag 

forevist. 

Tilskudsmodtager meddeler Energistyrelsen om forhold, der kan medføre hel eller delvis annullering eller 

tilbagebetaling af tilskud. Tilskudsmodtager orienterer Energistyrelsen om væsentlige ændringer i forhold 

til de oplysninger, som fremgår af tilsagnsskrivelsen, f.eks. udskydelse af projektet på grund af 



 
 

21 
 

leveranceforsinkelse eller manglende tilladelse fra offentlige myndigheder, som betyder, at 

konverteringsprojektet ikke kan gennemføres eller ikke kan gennemføres som planlagt.  

12. Lov og retsgrundlag 
Tilskudsordningen administreres efter bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af 

fjernvarmedistributionsnet og i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 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 (Den Generelle Gruppefritagelsesforordning). 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at projekter for etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg skal 

godkendes i henhold til varmeforsyningsloven. Det fremgår af varmeforsyningslovens 

projektbekendtgørelse (BEK nr. 1794 af 02/12/2020), § 18, stk. 2, at kommunalbestyrelsen ved 

godkendelsen af et projekt bl.a. skal påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Ved 

tilsagn om tilskud tager Energistyrelsen ikke stilling til, om projektet i øvrigt er i overensstemmelse med 

varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.  

Forordning: 

Kommissionens forordning (EU) 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, EU-Tidende 2014, L 187, side 1. For 

relevante uddrag fra den generelle gruppefritagelsesforordning, se bilag i afsnit 13.1. 

Love og bekendtgørelser: 

 Bekendtgørelse nr. 2306 af d. 18. december 2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af 

fjernvarmedistributionsnet 

 Bekendtgørelse nr. 1794 af 2. december 2020 om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg. 

 Lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning. 
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13. Bilag 
I dette kapitel finder du udvalgte afsnit af den generelle gruppefritagelsesforordning med betydning for 

fjernvarmepuljen. Forordningen regulerer hvordan EU-medlemsstater kan udmønte statsstøtte. Den fulde 

udgave af den generelle gruppefritagelsesforordning findes her. 

Derudover finder du uddrag af energieffektiviseringsdirektivet og VE-direktivet, der ligeledes indgår som 

grundlag for fjernvarmepuljen. 

13.1. Gruppefritagelsesforordningen 
 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 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 

(EØS-relevant tekst) 

(EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1) 

 

KAPITEL I 

FÆLLES BESTEMMELSER 

Artikel 1 

Anvendelsesområde 

1.  Denne forordning finder anvendelse på følgende kategorier af støtte: 

…. 

c) støtte til miljøbeskyttelse  

… 

4.  Denne forordning finder ikke anvendelse på: 

a) støtteordninger, som ikke udtrykkeligt udelukker individuel støtte til en virksomhed, der ikke har 

efterkommet et påbud om tilbagebetaling af støtte ydet af den samme medlemsstat, som 

Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, 

med undtagelse af støtteordninger, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af visse 

naturkatastrofer 

b) ad hoc-støtte til en i litra a) omhandlet virksomhed 

c) støtte til kriseramte virksomheder, med undtagelse af støtteordninger, hvis formål er at råde bod på 

skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer, etableringsstøtteordninger og regionale 

driftsstøtteordninger, forudsat at kriseramte virksomheder ved sådanne ordninger ikke stilles bedre 

end andre virksomheder. Denne forordning finder imidlertid som undtagelse anvendelse på 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20200727&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/AUTO/?uri=celex:32014R0651
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virksomheder, der ikke var kriseramte den 31. december 2019, men som blev ramt af krise i perioden 

fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2021. 

 

Artikel 2 

Definitioner 

I denne forordning forstås ved: 

18) »kriseramt virksomhed«: virksomhed, for hvilken mindst én af følgende omstændigheder gælder: 

a) for selskaber med begrænset ansvar (bortset fra en SMV, der har bestået i mindre end tre år, 

eller, med hensyn til støtteberettigelse til risikofinansieringsstøtte, en SMV inden for de første 

syv år efter dens første kommercielle salg, der efter en due diligence-undersøgelse foretaget 

af den udvalgte finansielle formidler opfylder betingelserne for 

risikofinansieringsinvestering), når over halvdelen af selskabets tegnede kapital er forsvundet 

som følge af akkumulerede tab. Dette er tilfældet, når der ved at trække de akkumulerede tab 

fra reserverne (og alle andre poster, der almindeligvis betragtes som en del af virksomhedens 

egenkapital) forekommer et negativt akkumuleret beløb på over halvdelen af den tegnede 

kapital. I denne bestemmelse forstås ved »selskab med begrænset ansvar« navnlig de 

virksomhedstyper, der nævnes i bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/34/EU ( 4 ), og »kapital« omfatter, når det er relevant, en eventuel kurspræmie 

b) for selskaber, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld 

(bortset fra en SMV, der har bestået i mindre end tre år, eller, med hensyn til støtteberettigelse 

til risikofinansieringsstøtte, en SMV inden for de første syv år efter dens første kommercielle 

salg, der efter en due diligence-undersøgelse foretaget af den udvalgte finansielle formidler 

opfylder betingelserne for risikofinansieringsinvestering), når over halvdelen af selskabets 

kapital som opført i selskabets regnskaber er forsvundet som følge af akkumulerede tab. I 

denne bestemmelse forstås ved »selskab, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter 

ubegrænset for selskabets gæld« navnlig de virksomhedstyper, der er nævnt i bilag II i direktiv 

2013/34/EU 

c) når virksomheden er under konkursbehandling eller efter de nationale regler opfylder 

kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer 

d) når virksomheden har modtaget redningsstøtte og endnu ikke har tilbagebetalt lånet eller bragt 

garantien til ophør eller har modtaget omstruktureringsstøtte og stadig er underlagt en 

omstruktureringsplan 

e) når virksomheden ikke er en SMV og i de seneste to år har haft og stadig har: 

1) en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5 og 

2) en EBITDA-rentedækningsrate på under 1,0 

…. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20200727&from=EN#E0004
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23) »arbejdets påbegyndelse«: enten påbegyndelsen af etablerings-/anlægsarbejdet i forbindelse med 

investeringsprojektet eller det første retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre 

forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræffer først. Erhvervelse af 

jord og andet forberedende arbejde såsom indhentning af tilladelser og 

gennemførlighedsundersøgelser betragtes ikke som en påbegyndelse af arbejdet. I forbindelse med 

virksomhedsovertagelser er »arbejdets påbegyndelse« tidspunktet for erhvervelsen af aktiver, der er 

direkte knyttet til den erhvervede virksomhedsenhed 

…. 

 

39) »driftsoverskud«: forskellen mellem de diskonterede indtægter og de diskonterede driftsudgifter 

i investeringens relevante levetid, hvis denne forskel er positiv. Driftsomkostningerne omfatter 

udgifter til personale, materialer, udliciterede tjenester, kommunikation, energi, vedligeholdelse, 

husleje og administration, men ikke afskrivninger og finansieringsomkostninger, hvis disse dækkes 

af investeringsstøtte. Ved diskontering af indtægter og driftsudgifter med en passende 

diskonteringssats åbnes der mulighed for et rimeligt overskud. 

 

AFDELING 7 

Støtte til miljøbeskyttelse 

Artikel 46 

Investeringsstøtte til energieffektiv fjernvarme og fjernkøling 

…. 

5.  De støtteberettigede omkostninger til distributionsnettet er investeringsomkostningerne. 

6.  Støttebeløbet til distributionsnettet må højst være lig forskellen mellem de støtteberettigede 

omkostninger og driftsresultatet. Driftsoverskud skal fratrækkes de støtteberettigede omkostninger 

forudgående eller via en tilbagebetalingsmekanisme 
 

 

13.2. Energieffektiviseringsdirektivet 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU 

af 25. oktober 2012 

om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse 

af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF 

(EØS-relevant tekst) 

Artikel 2 

Definitioner 

I dette direktiv forstås ved: 
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…. 

41) »effektiv fjernvarme og fjernkøling«: et fjernvarme- eller fjernkølesystem, der anvender mindst 

50 % vedvarende energi, 50 % spildvarme, 75 % kraftvarme eller 50 % af en kombination af 

sådan energi og varme 

42) »effektiv opvarmning og køling«: en mulighed for opvarmning og køling, som sammenlignet 

med et grundscenarie, der afspejler en business-as-usual-situation, målbart reducerer den tilførsel af 

primærenergi, der er påkrævet for på en omkostningseffektiv måde at forsyne en enhed af 

leveret energi inden for en relevant systemgrænse som vurderet i den cost-benefit-analyse, som er 

omhandlet i dette direktiv, under hensyntagen til påkrævet energi i forbindelse med udvinding, 

omdannelse, transport og distribution 
 

13.3. VE-direktivet 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2001 

af 11. december 2018 

om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

(omarbejdning) 

(EØS-relevant tekst) 

Artikel 2 

Definitioner 

Med henblik på dette direktiv finder de relevante definitioner i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2009/72/EF ( 1 ) anvendelse. 

Endvidere forstås ved: 

1)  »energi fra vedvarende energikilder« eller »vedvarende energi«: energi fra vedvarende ikkefossile 

kilder i form af vindkraft, solenergi (solvarme og solceller) og geotermisk energi, omgivelsesenergi, 

tidevands-, bølge- og andre former for havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra 

spildevandsanlæg og biogas 

2) »omgivelsesenergi«: naturligt forekommende termisk energi og energi akkumuleret i miljøet med 

indskrænkede grænser, som kan lagres i den omgivende luft, med undtagelse af i afgangsluft, eller i 

overflade- eller spildevand 

3) »geotermisk energi«: energi, som lagres i form af varme under jordens faste overflade 

… 

9) »overskudsvarme og -kulde«: uundgåelig varme eller kulde produceret som biprodukt fra industri- 

eller elproduktionsanlæg eller i tertiærsektoren, der ville blive bortledt uudnyttet i luft eller vand uden 

adgang til et fjernvarme- eller fjernkølingssystem, hvor en kraftvarmeproduktionsproces er blevet 

eller vil blive anvendt, eller hvor kraftvarmeproduktion ikke er gennemførlig 

… 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20181221&qid=1605611223105#E0001
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24) »biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse 

fra landbrug, herunder vegetabilske og animalske stoffer, fra skovbrug og tilknyttede erhvervsgrene, 

herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af affald og herunder industriaffald og 

kommunalt affald af biologisk oprindelse 

 

25) »biomasse fra landbrug«: biomasse, som er produceret ved landbrug 

 

26) »biomasse fra skovbrug«: biomasse, som er produceret ved skovbrug 

 

27) »biomassebrændsel«: gasformige og faste brændsler produceret af biomasse 

 

28) »biogas«: gasformige brændsler produceret af biomasse 
 


