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FASE 1
Indledende 
ansøgning

FASE 1
Indledende 
ansøgning

6-8 uger

Sags-
behandling

Inden 2 år og 3 måneder

Projekt
gennemføres

Bruger oprettes 
Du søger tilskud ved at oprette en 
profil på Energistyrelsens Ansøg-
ningsportal. I fase 1 skal du udfyl-
de et enkelt ansøgningsskema.

Rådgiver kan søge tilskud for dig
Du kan lade en rådgiver søge 
tilskud på dine vegne eller bidrage 
til ansøgningen.

Projektbeskrivelse
Du beskriver det eller de tiltag, du 
vil gennemføre med tilskud for at 
opnå en energibesparelse.

Søg et tilskudsbeløb
Du kan søge op til 7 øre i tilskud 
pr. sparet kWh. Er der rift om 
tilskuddet, støttes de projekter, 
der har søgt om færrest øre pr. 
sparet kWh. Du får en fordel, hvis 
dit projekt konverterer fossil 
brændsel til el.

Besked om fase 2 
Ca. 1 uge efter ansøgningsfristen, 
får du at vide, om du kan forvente 
at få tilskud til dit projekt, hvis du 
sender en fase 2-ansøgning og i 
øvrigt lever til op puljens kriterier.

Kvikguide til Erhvervspuljen
– tilskud til projekter, der sparer energi i virksomheder

Sådan får du tilskud

FASE 2
Endelig

ansøgning

Udbetaling

Udbetaling
af tilskud

Tilskud 
til alle privatejede 

produktions-, handel- 
og service-

virksomheder

Dækker op 
til 50 % af

omkostningerne

Hjælp til grøn 
omstilling i din 

virksomhed



Udbetaling
af tilskud

Regnskab for projektet 
Du kan få udbetalt tilskud, når dit 
projekt er gennemført, og den 
sidste regning betalt. Du sender 
regnskabet med, når du søger 
udbetaling.

Dokumentation af 
efter-situationen
Du beskriver tiltaget og energifor-
bruget, efter dit projekt er realiseret, 
og dokumenterer med f.eks. fotos. 

Udbetaling
Du kan forvente at Energistyrelsen 
kontakter dig senest 3 uger efter, 
at du har søgt om udbetaling.

Søg f.eks. 56.000 kr. 
i tilskud til 

at spare 100 MWh pr. år 
ved at udskifte en 

kedel til en 
varmepumpe. 

Søg f.eks. 47.000 kr. 
i tilskud til 

at spare 100 MWh
pr. år med LED-lys

Læs mere på ens.dk/erhvervstilskud

Har du spørgsmål?

Skriv til 
erhvervstilskud@ens.dk 

eller ring på 
tlf. 51 67 43 01

FASE 2
Endelig

ansøgning

Detaljeret projektbeskrivelse 
I fase 2 beskriver du, hvordan 
projektet sparer energi. Du indta-
ster oplysninger om energifor-
brug for hvert tiltag i ansøgnings-
skemaet.

Dokumentation af før-situationen
Du beskriver og dokumenterer 
tiltaget og energiforbruget før dit 
projekt gennemføres. Du kan få 
hjælp af en række standardløs-
ninger og -forudsætninger.

Bud på efter-situationen
Du estimerer energiforbruget, 
efter dit projekt er gennemført. 

Budget
Du anslår investeringen for pro-
jektet, fx omkostninger til anskaf-
felse af varmepumpe eller til brug 
af rådgiver.

Tilskud beregnes
Ud fra dine indtastninger bereg-
nes dit tilskud. Tilskuddet dækker 
op til 50 % af omkostningerne i 
små virksomheder, op til 40 % i 
mellemstore virksomheder og op 
til 30 % i store virksomheder. Du 
kan max få det beløb, du søgte i 
fase 1.

Tilsagn om tilskud 
Energistyrelsen kontakter dig 6-8 
uger efter ansøgningsfristen. Når 
du får tilsagn om tilskud, har du 2 
år og 3 måneder til at gennemføre 
projektet og søge om udbetaling.


