
 

 
 
 
 
LEDELSESERKLÆRING vedrørende udbetaling af tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af 
olie- eller gasfyr 
 
(Denne erklæring indsendes sammen med ansøgning om udbetaling af tilskud under 1.000.000 kr.) 
 
 
Undertegnede tilsagnshaver _________________________________erklærer herved i forbindelse med 
ansøgning om udbetaling af tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr, som 
Energistyrelsen meddelte tilsagn om den ________ at:  
 
• Projektregnskabet er rigtigt, udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og indeholder kun 

tilskudsberettigede udgifter. 
• Projektet er udført i overensstemmelse med de vilkår som fremgår af tilsagnsbrevet.  
• Projektet er udført i overensstemmelse med de betingelser, som er angivet i bekendtgørelse om tilskud 

til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr og som fremgår af vejledningen til 
ansøgningsskemaet, herunder følgende: 
 Projektet er gennemført som forudsat i ansøgningen og tilsagnet. 
 Projektet er gennemført inden for den frist, der er fastsat i tilsagnet eller ved en eventuel 

fristforlængelse. 
 Der var ikke indgået aftaler om arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller 

gennemført indkøb m.v. vedrørende det tilskudsberettigede formål inden modtagelse af skriftligt 
tilsagn fra Energistyrelsen. Dette gælder dog ikke arbejder udført i forbindelse med udformning og 
dokumentation af tilskudsansøgningen. 

 Tilsagnshaveren har ikke i henhold til anden lovgivning været forpligtet til at gennemføre projektet. 
 Alle tilskudsberettigede arbejder er udført af momsregistrerede virksomheder.  
 Tilsagnshaveren har afholdt og betalt alle udgifter til projektet. 
 Udgifterne til projektet er anvendt økonomisk forsvarligt til det angivne formål. 
 Eventuelt vedlagte kopier af ordrebekræftelser og andre bilag svarer til originalerne. 
 Opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter og indtægter fra salg eller anden afhændelse 

af udskiftede dele er modregnet i projektregnskabet. 
 

 

☐   Supplerende oplysninger er vedlagt udbetalingsanmodningen.  

(Benyttes hvis projektet afviger fra tilsagnet - f.eks. ved at faktiske omkostninger afviger fra 
budget eller dele af projektet ikke er gennemført) 

 
 
 
 
 
 
Dato og tilsagnshavers underskrift  
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