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Kære læser 

I dette nyhedsbrev kan du læse om lukningen af VE til proces tilskudsordningen fra 1. januar 2017, og 

hvilken betydning det har for ansøgninger, der allerede er modtaget, og for ansøgninger som modtages 

frem mod slutningen af året. 

VE til proces tilskudsordningen lukker fra 1. januar 2017 

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 17. november 2016 indgået en politisk aftale om den 

langsigtede PSO-løsning. Lovforslaget omfatter en gradvis udfasning af PSO-afgiften og omlægning af PSO-

udgifter til finansloven.  

Aftaleparterne er enige om fortsat grøn omstilling gennem ændrede prioriteringer i udgifterne på 

energiområdet, hvilket blandet andet indbefatter en afskaffelse af puljen til VE til proces fra 1. januar 2017. 

Hvilken betydning har det for allerede modtagne ansøgninger? 

Ansøgninger, der allerede er modtaget af Energistyrelsen, vil blive sagsbehandlet som hidtidig. Dog skal der 

være givet tilsagn inden udgangen af 2016. Der kan ikke afgives tilsagn om tilskud i 2017. Det er derfor 

vigtigt, at du som ansøger prioriterer hurtig og rettidig respons på henvendelser fra Energistyrelsen i 

forbindelse med ansøgningen. 

Kan der stadigt søges om tilskud i 2016? 

Ja, som udgangspunkt modtager, og sagsbehandler Energistyrelsen ansøgninger efter uændret praksis i 

2016. Det er dog ikke sikkert, at sagsbehandlingen kan afsluttes tidsnok til, at der kan afgives tilsagn om 

tilskud i 2016. Såfremt der ikke gives tilsagn i 2016, vil der blive meddelt et afslag på ansøgningen.  

Sidder du derfor med en ansøgning, og påregner at indsende denne i 2016, skal det ske snarest. Yderligere 

bør der fra ansøgere side være ekstra fokus på kvaliteten af ansøgningen. Orienter dig derfor en ekstra 

gang i vores vejledning og sørg for dokumentation for alle relevante forhold, som beskrives i ansøgningen 

eller indsættes i ansøgningsregnearket.  

Er ansøgningen ikke fuldt oplyst, er der risiko for, at sagsbehandling ikke kan afsluttes i 2016. Såfremt 

sagsbehandlingen ikke afsluttes i 2016, vil der blive meddelt et afslag om tilskud på ansøgningen.  
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Er der tale om en standardansøgning, så husk at benytte det senest opdaterede regneark fra 

Energistyrelsens hjemmeside. Der blev i uge 46 uploadet en ny version. 

Har lukningen betydning for allerede givne tilsagn? 

Nej, har du modtaget et tilsagn og accepteret det, har lukningen af puljen fra 1. januar 2017 ikke nogen 

betydning, idet midlerne er reserveret ved afgivelse af tilsagnet. Når projektet er afsluttet, indsendes blot 

en udbetalingsanmodning, og denne vil blive behandlet efter normal praksis. Selvom puljen lukkes 

medfører det ikke, at allerede afgivne tilsagn om tilskud bortfalder, selv om projektet først er afsluttet i 

2017 eller senere. Dog kan der ikke udbetales tilskud senere end den 31. december 2021. 

Hvad hvis jeg er i tvivl om noget? 

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med ovenstående, eller bare generelt har spørgsmål til ordningen, 

kan du altid kontakte Energistyrelsen. 

VE til proces 
Center for energiadministration 
(+45)3392 6700 
ve-proces@ens.dk 
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