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Energieffektivisering
Hvis der gennemføres energi- 
besparelser i direkte tilknytning til 
konverteringen, beregnes støtten 
hertil efter de samme tre kriterier 
som for konvertering. 

Maksimal støtteprocent 
For energibesparende tiltag i 
forbindelse med konvertering er  
den retningsgivende.

Maksimale støttesats hhv.: 

For små   
virksomheder 

 
For mellemstore  
virksomheder

For store   
virksomheder

De miljø- og energimæssige 
forbedringer skal stå i rimeligt 
forhold til investeringsprojektets 
omkostninger, hvis virksomheden 
skal opnå tilskud. Derfor kan 
tilskuddet tilpasses projektets 
energieffektivitet og rentabilitet efter 
sagsbehandling i Energistyrelsen.

Hvem kan søge? 
Alle virksomheder, der vil konvetere fra 
procesenergi baseret på fossile brændsler 
til vedvarende energi eller fjernvarme, kan 
søge om tilskud fra VE til proces-ordningen. 

Hvad er procesenergi?
 ◼ Energi virksomheden bruger til en 
produktion, hvor en vare undergår en 
forandring

 ◼ Energi virksomheden bruger til at 
fremstille en vare, der er bestemt for 
afsætning.

Det er SKAT, der afgør om et energifor-
brug er procesenergi. Virksomheder kan 
få godtgjort en del af energiafgifterne til 
deres procesenergi-forbrug. Godtgørelsen 
af energiafgifterne foregår for de fleste 
virksomheder i forbindelse med momsaf-
regningen.

Er du i tvivl, om din virksomhed har  
procesenergi? Se evt. www.skat.dk

Hvad kan man søge tilskud til? 
Virksomheder kan få tilskud til:

 ◼ At skifte (konvertere) fra energianlæg 
baseret på fossile brændsler  som olie 
og naturgas til vedvarende energi – 
eksempelvis biomasse, varmepumper, 
solfangere, vindmøller og biogas

 ◼ At skifte fra anlæg baseret på fossile 
brændsler til fjernvarme. Fx hvis 
virksomheden ønsker at skrotte 
et fossilt brændselsanlæg som et 
oliefyr og i stedet blive tilsluttet 
fjernvarmenettet.

 ◼ Derudover kan virksomheder opnå 
støtte til energibesparende tiltag, som 
virksomheden foretager i tilknytning 
en af de ovennævnte konverteringer af 
procesenergi.

For at modtage tilskud skal 
virksomhedens forbrug af fossile 
brændsler og elektricitet til procesformål 
være tilbagebetalingsberettiget efter 
afgiftslovene1. Endelig skal moms på 
energiforbruget være fradragsberettiget. 

Hvor meget kan man få i støtte? 
Der er 3 kriterier, der har betydning for 
tilskuddets størrelse.

1. Virksomhedens størrelse
2. Tilbagebetalingstiden for projektet
3. Projektets energieffektivitet

Maksimal støtteprocent 

Minimum tilbagebetalingstid
Tilbagebetalingstiden må ikke være min-
dre end 2 år inklusiv tilskud. Hvis det viser 
sig, at tilbagebetalingstiden er mindre end 
2 år, justeres tilskudsstørrelsen, så tilbage-
betalingstiden inklusiv støtte bliver 2 år.

Tilskuddet kan ikke oversige 23 kr. pr. GJ 
fossilt brændsel, der konverteres, set over 
en 10-årig periode. Overstiger beregningen 
af tilskudsstørrelsen grænsen på 23 kr. pr. 
GJ over 10 år, vil tilskuddet blive sat ned til 
denne grænse.

VE til proces 

Tilskudsordning til virksomheder 
VE til proces er en tilskudsordning, der er målrettet virksomheder, som konverte-
rer deres procesenergi fra fossile brændsler til vedvarende energi eller fjernvarme. 

65% 55% 45%

For små 
virksomheder 

65% 55% 45%

For mellemstore 
virksomheder 

65% 55% 45%

Af de støtteberettigede 
omkostninger for store 
virksomheder

1 § 11 i lov om afgift af mineralolieprodukter, § 10 i lov om 
afgift af naturgas og bygas, § 8 i lov om afgift af stenkul, 
brunkul og koks og § 11 i lov om afgift af elektricitet).

50 % 

40 %

30 %
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Hvornår kan man søge, og  
hvad er ansøgningsprocessen?

Energistyrelsen behandler ansøgningerne  
løbende i den rækkefølge, de modtages.

Særligt om VE-anlæg, der også kan  
modtage pristillæg for VE-baseret el 
I dag kan bl.a. solceller og vindmøller 
modtage driftsstøtte i form af et pristillæg 
til elproduktionen. VE til proces-ordningen 
kan kun give støtte, hvis driftsstøtten sam-
tidig fravælges. 

Det betyder, at anlægget ikke kan modta-
ge pristillæg for el, hvis der gives investe-
ringsstøtte. Virksomheden skal med andre 
ord vælge mellem investeringsstøtte og 
pristillæg. Det samme gælder for biogas.
Kraftvarmeværker, som leverer fjernvarme 
til procesformål og omstiller til biomasse 
kan også opnå tilskud efter ordningen. 
Der gælder særlige regler herfor. I disse 
tilfælde kontaktes Energistyrelsen. 

Særligt om energibesparelser 
Virksomheder kan kun opnå investerings-
støtte til energibesparelser, som sker i 
forbindelse med konvertering til ved- 

varende energi eller tilslutning til fjern-
varme. Ønsker en virksomhed kun at 
gennemføre energibesparelser, kan VE 
til proces ikke give tilskud. Det skyldes, at 
formålet med ordningen er at optimere 
de energiforbrugende processer, når virk-
somhederne alligevel står overfor at skifte 
til et energiforsyningsanlæg baseret på 
vedvarende energi eller fjernvarme.

Hvis en virksomhed ønsker tilskud til ener-
gibesparelser alene, har de mulighed for 
at søge tilskud under energiselskabernes 
energispareforpligtelser.

Se www.energisparesiden.dk

Energiselskaberne kan yde rådgivning 
i forbindelse med ansøgningen til VE til 
procesordningen eller gennemførelse af 
energisyn, så længe der ikke er tale om et 
direkte tilskud til de opnåede besparelser. 

YDERLIGERE INFORMATION 
Det er vigtigt, at man ikke starter projektet, før der er givet skriftligt  
tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.

Information om ordningen, vilkår og  vejledning til ansøgning findes på:  

www.ens.dk/ve-proces 

På hjemmesiden kan virksomheder, rådgivere og andre interesserede tilmelde 
sig ordningens nyhedsbrev og finde en liste over relevante kontaktpersoner i 
Energistyrelsen. 

Har du en projektidé eller spørgsmål til ordningen, er du meget  
velkommen til at tage kontakt til Energistyrelsen på telefon: 

33 92 67 00 eller mail ve-proces@ens.dk

NEM ANSØGNINGSPROCES  
– fra skema til nyt VE-anlæg

Virksomheden  
udfylder ansøgnings-
skema på hjemmesiden, 
hvor der også ligger en 
vejledning til processen

Energistyrelsen  
behandler ansøgningen, 
når den kommer ind

Energistyrelsen  
giver tilsagn om tilskud, 
som virksomheden 
accepterer

Det fossile energi- 
anlæg afmonteres evt, 
og det nye vedvarende 
energianlæg installeres

Energistyrelsen  
udbetaler tilskuddet 
til virksomheden, når 
projektet er færdigt og 
regningerne betalt.

Årlig besparelse på  
energiregningen


