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Kære læser 

Efter en sommerferiepause er vi nu igen klar med et nyhedsbrev. I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

 Etablering af kontor i Esbjerg 

 Tilskudspuljen   

 Udbetaling af støtte 

 Karrieremesse i Esbjerg 

 

Etablering af kontor i Esbjerg  

Regeringen besluttede med Bedre Balance i 2015, at de statslige arbejdspladser skal være fordelt i hele 

landet tættere på borgere og virksomheder. Dele af Energistyrelsen er derfor flyttet til Esbjerg. 

Tilskudspuljen for vedvarende energi til proces (VE til proces) er bl.a. nogle af de opgaver, der er flyttet.  

Den 1. august åbnede kontoret i Esbjerg. Det betyder, at der er medarbejdere både i Esbjerg og København, 

som arbejder med VE til proces-ordningen. Fra maj 2017 vil hele administrationen af ordningen være 

samlet i Esbjerg. 

De øvrige opgaver, der flyttes til Esbjerg relaterer sig til administration af CO2 – kvoter, energimærkning af 

bygninger og EUDP – Energiteknologisk udvikling og demonstration, som er en tilskudsordning, der støtter 

ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre 

Danmark uafhængig af fossil energi i 2050.    

Tilskudspuljen 

I 2016 har VE til procesordningen 313,5 mio. kr. til rådighed. Energistyrelsen opfordrer derfor alle 

interesserede virksomheder til at indsende deres ansøgning.  

Udbetaling af støtte 

Energistyrelsen opfordrer ansøgere til at medtage alle omkostninger til projektet, når der ansøges om et 

projekt. Hvis dele af projektet ender med at blive billigere end, hvad der er kalkuleret med på 

ansøgningstidspunktet, kan dette betyde, at tilskuddets størrelse bliver mindre. Der kan ikke ved senere 

ændringer af projektet gives supplerende støtte til eks. el – eller vvs arbejde, der ikke fra første 

ansøgningstidspunkt er inkluderet i ansøgningen. 
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Karrieremesse i Esbjerg 

Energistyrelsen deltager i karriemessen i Esbjerg den 29. september 2016 fra kl. 13.00 – 18.00 i Blue Water 

Dokken, Gl. Vardevej 62, 6700 Esbjerg. På messen deltager internationale og lokale virksomheder og 

organisationer, der deltager for at skabe netværk og tilbyde praktikforløb, studiejobs og konkrete stillinger. 
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