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GOD SOMMER! 

 

Kære læsere, 

I juni måned afholdt Energistyrelsen to informationsmøder i Vejle og København. I alt deltog ca. 100 i 
informationsmøderne, hvor der var oplæg om Energisparesekretariatet, tilskudsordningen til elintensive 
virksomheder og to indlæg om VE til procestilskudsordningen. Dels om de generelle muligheder for at søge 
om tilskud og dels om den specielle mulighed, der er for at søge via standardansøgning. 

Energisparesekretariatet fortalte om formålet med ordningen samt om, hvad sekretariatet kan tilbyde at 
hjælpe med. Sekretariatets arbejde retter sig mod, at fremme realiseringen af energibesparelser i private 
små og mellem store virksomheder, som ikke er energiintensive. Du kan læse mere om ordningen og 
aktuelle indsatser her 

Ordningen om tilskud til elintensive virksomheder orienterede om baggrunden og status for ordningen, 
som netop er blevet udvidet, så flere virksomheder kan få støtte til deres PSO-betaling. Derudover blev 
virksomhedernes forpligtelser i forbindelse med at indgå aftale om energieffektivisering med 
Energistyrelsen gennemgået. Du kan læse mere om ordningen samt hente vejledning og 
hensigtserklæringer m.m. på Energistyrelsens hjemmeside ved at trykke her  

VE til proces tilskudsordningen fortalte om baggrunden og status for ordningen og viste eksempler på 
projekter, der har modtaget støtte fra ordningen. Det nye spændende informationsmateriale blev også 
præsenteret. Materialet kan ses på Energistyrelsens hjemmeside her og her (casebrochuren findes nederst 
til højre).  

Energistyrelsen lancerede i foråret muligheden for at ansøge via standardansøgning, og på mødet blev der 
bl.a. orienteret om, hvem der kan søge på denne måde og hvilken dokumentation der kræves.  

Standardansøgning er en ny og enklere måde for virksomheder at ansøge om tilskud til at omlægge deres 
procesenergi fra fossil energi til vedvarende energi. 

Du kan finde vejledning, ansøgningsskema og regneark til brug for standardansøgning såvel som individuel 
ansøgning her.  

Du kan hente slides fra informationsmøderne ved at trykke her.  

 
VE til proces teamet vil også benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer. 

 

 

VE TIL PROCES  
NYHEDSBREV JUNI 2016       
 
 

http://www.sparenergi.dk/erhverv
http://www.ens.dk/tilskudPSO
http://www.ens.dk/film-projekter
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/ve-proces
http://www.ens.dk/node/796/ansoegningsmateriale
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder-0/omstilling-ve-erhverv/infomoede_den_16._juni_2016_-_uden_video.pptx

