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Læsevejledning 
Denne vejledning skal hjælpe dig med at vurdere, om rådgivningsindsatsen er relevant for dit værk, samt til 

at udforme og indsende en ansøgning til rådgivningsindsatsen.  

I kapitel 1 får du en indledende beskrivelse af rådgivningsindsatsen og dens målgruppe. Af kapitel 2 frem-

går, hvilke betingelser et fjernvarmeværk skal leve op til for at opnå tilsagn om rådgivning. Kapitel 3 infor-

merer om rådgivningsydelser, man som ansøger kan opnå tilsagn om. Rådgivningen er opdelt i flere dele. 

Selve rådgivningsforløbet kan derfor være en kompleks størrelse. Derfor forklarer kapitel 4 processen for et 

rådgivningsforløb. Afsnittet informerer om, hvad man som ansøger skal foretage sig og hvornår, samt giver 

et indblik i tidshorisonten for et rådgivningsforløb. Såfremt værket opnår og accepterer tilsagn om scree-

ning eller rådgiver- og værksmøde, så kan rådgiveren efterfølgende indstille værket til værkspecifik rådgiv-

ning. I kapitel 5 fremgår, hvilke betingelser et fjernvarmeværk skal leve op til for at opnå tilsagn om værk-

specifik rådgivning.  Energistyrelsen opfordrer til, at ansøgning om rådgivning sker igennem ansøgningspor-

talen: https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login. Kapitel 6 indeholder vejledning til at oprette, udfylde og ind-

sende ansøgningen. Energistyrelsen behandler ansøgningerne i ansøgningsrunder. De forventede ansøg-

ningsrunder fremgår af kapitel 7. I kapitel 8 kan du læse om, hvilke afgørelser Energistyrelsen kan træffe, 

hvordan ansøgninger prioriteres, og hvad dine klagemuligheder er.  

Energistyrelsen opdaterer løbende ansøgningsportalen og vejledningen - vær derfor opmærksom på at an-

vende den seneste version af vejledningen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte grundbe-

løbsteamet i Energistyrelsen på grundbeloeb@ens.dk (eller via portalen, såfremt du har oprettet en ansøg-

ning). 

1. Indledning til rådgivningsindsatsen og dens målgruppe 
Denne vejledning er til brug for fjernvarmeværker, der har modtaget grundbeløb og ønsker at søge rådgiv-

ning under indsatsen ”Udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder”. Indsat-

sen er udformet for at modvirke konsekvenserne af grundbeløbets ophør. 

Grundbeløbet var en produktionsuafhængig støtte til el på decentrale affalds- og naturgasbaserede kraftvar-

meværker. Disse værker er grundbeløbsværker. Med udgangen af 2019 ophørte den sidste grundbeløbs-

støtte. Nogle grundbeløbsværker har oplevet varmeprisstigninger som konsekvens af grundbeløbets ophør. 

Det skyldes, at grundbeløbet udgjorde en betydelig del af grundbeløbsværkernes økonomi. 

Det er rådgivningsindsatsens formål at sikre grundbeløbsværkernes forbrugere mod uhensigtsmæssigt høje 

varmepriser efter grundbeløbets ophør. Derfor kan grundbeløbsværkerne søge denne ordning, som tilbyder 

rådgivning til at lokalisere og realisere besparelsespotentialer på værkets drift, produktion og administration 

eller som hjælp til at sikre en kontrolleret nedlukning af hele eller dele af fjernvarmeforsyningen.  

https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login
mailto:grundbeloeb@ens.dk
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Rådgivningsindsatsen udgør de minimis-støtte i henhold til EU-statsstøtteregler, og rådgivningsindsatsen 

administreres derfor i henhold til Europa-Kommissionens de minimis-forordning (herefter benævnt de mi-

nimis-forordningen).1  

2. Støttebetingelser for ansøgere af rådgivningsindsatsen 
Ønsker du at modtage rådgivning under rådgivningsindsatsen? I dette kapitel finder du betingelserne, som 

du skal opfylde for at opnå tilsagn. 

Energistyrelsen har med hjemmel i tekstanmærkning 125 til finansloven for finansåret 2020 fastsat støttebe-

tingelser for ansøgere af rådgivningsindsatsen. Støttebetingelserne består desuden af en række betingelser, 

der følger af de minimis-forordningen2.  

Støttebetingelserne for ansøgere under rådgivningsindsatsen er som følger: 

1. Det ansøgende værk skal være et grundbeløbsværk. Det vil sige et decentralt kraftvarmeværk, der 

har modtaget grundbeløb, jf. LBK nr. 840 af 15. august 2019 om elforsyning § 58. 

2. Det ansøgende værk skal have en varmepris på 13.000 kr./år eller over per standardhusstand3, jf. 

værkets gældende tarifblad.  

3. Ansøger kan enten opnå tilsagn om en screening eller tilsagn om et rådgiver- og værksmøde. 

a. Tilsagn om screening forudsætter, at værket ikke tidligere har modtaget en screening under 

tilskudsordningen Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker (2017-2019) 

b. Tilsagn om rådgiver- og værksmøde forudsætter, at værket tidligere har modtaget en scree-

ning under tilskudsordningen Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker (2017-

2019) 

4. Ansøgere kan kun opnå tilsagn om rådgivning, såfremt Energistyrelsen vurderer, at ansøgningsske-

maet er udfyldt fyldestgørende, herunder at ansøger har uploadet alle relevante bilag, jf. afsnit 6.7. 

 
Tilskud, man kan opnå tilsagn til under rådgivningsindsatsen, udgør de minimis-støtte i henhold til EU´s 

statsstøtteregler, jf. indledningen. Det betyder, at du som ansøger også skal overholde betingelserne, der 

følger af de minimis-forordningen for at kunne modtage tilskud under rådgivningsindsatsen. De relevante 

betingelser fremgår af afsnit 6.7.4. om tro- og loveerklæring. 

Tilsagnet betinges af, at værket accepterer tilsagnet, jf. afsnit 8.3. Såfremt værket opnår og accepterer til-

sagn om screening eller rådgiver- og værksmøde, så kan rådgiveren efterfølgende indstille værket til værk-

specifik rådgivning. Støttebetingelser for indstillinger til den værkspecifikke rådgivning fremgår af kapitel 5 

og er relevante for rådgiveren.  

  

                                                           
1 Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013/EU af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, EU-Tidende 2013, L 352, side 1.   
2 Tilskud under denne indsats udgør de minimis-støtte i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013/EU af 18. decem-
ber 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, EU-Tidende 2013, L 352, 
s. 1. 
3 En standardhusstand defineres som en bygning med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh fordelt på 130 m2. 
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3. Disse rådgivningsydelser kan du få 
Rådgivningsydelserne er tilpasset ansøgers rådgivningsbehov og ønske om rådgivning. Derfor starter et råd-

givningsforløb med, at værkets rådgivningsbehov identificeres. Det sker enten via en screening, se afsnit 

3.1. eller ved et rådgiver- og værksmøde, se afsnit 3.2. Derefter kan værket overgå til værkspecifik rådgiv-

ning, hvor rådgivningen indsnævres til nogle specifikke delopgaver. Delopgaverne er opdelt i faser, hvor 

hver fase udløser nogle bestemte rådgivningsydelser, som er relevante for fasens gennemførelse, se afsnit 

3.3.  

Rådgivningsydelserne er reguleret i udbuddet for rådgivningsindsatsen, jf. EU nr.: 2020/S 002-001941. 

3.1. Screening 
Screeningen er en række overordnede beregninger af værkets besparelsespotentiale inden for fire områder. 

 

1. Varmeproduktion Rådgiver undersøger, om der vil være besparelser ved at investere 
i nye produktionsenheder. Det indebærer, at rådgiveren laver en 
simpel model af værkets varmeproduktion, der estimerer varme-
produktionsomkostningerne. Disse sammenholdes med varme-
produktionsomkostningerne ved at investere i nye enheder. 
 

2. Afsætningsgrundlag Det giver en relativ besparelse på de faste omkostninger, når flere 
varmekunder deles om udgiften. Derfor screener rådgiveren vær-
kernes mulighed for at udvide afsætningsgrundlaget gennem til-
slutning af flere varmekunder. Screeningen er afgrænset til at af-
dække potentialet for tilkobling af varmekunder inden for og uden 
for det eksisterende net. 
 

3. Distribution af varme Produktionsenheders brændsels- og elforbrug samt varme- og 
spædevandstab i distributionen kan reduceres, når distributions-
nettet bliver optimeret og renoveret.  Det kan også give økonomi-
ske besparelser. Derfor screener rådgiveren værkets besparelses-
potentialer inden for varmekundernes afkøling, fremløbstempera-
turerne og spædevandsforbruget i ledningsnettet. 
 

4. Drift- og økonomiadministration Denne del af screeningen identificerer besparelsespotentialer i 
værkets regnskabspraksis, henlæggelsespraksis, samt drift og ad-
ministration. 

 

Beregningerne bliver omsat til en rapport med anbefalinger til, hvilke besparelsespotentialer værket skal 

forsøge at realisere. Som en del af screeningen indgår rådgiveren i dialog med værket om screeningens re-

sultater. Formålet med dialogen er at fastlægge hvilke delopgaver inden for den værkspecifikke rådgivning, 

som værket skal indstilles til. 

3.2. Rådgiver- og værksmøde 
Nogle værker er allerede screenet igennem Energistyrelsens tidligere rådgivningsindsats: ”Rådgivning af de 

hårdest ramte grundbeløbsværker”, der kunne søges i perioden 2017-2019. Disse værker skal ikke igennem 
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endnu en screening, men kan i stedet opnå tilsagn om et rådgiver- og værksmøde, hvor resultaterne af den 

gamle screeningsrapport bliver gennemgået. Formålet er at identificere hvilke delopgaver inden for den 

værkspecifikke rådgivning, som værket skal indstilles til. 

3.3. Værksspecifik rådgivning 
Der opnås tilsagn til værkspecifik rådgivning i form af delopgaver. Der er i alt seks delopgaver og et ansø-

gende værk kan opnå tilsagn til op til tre. Beskrivelsen af rådgivningsindholdet under delopgaverne fremgår 

af tTabel 1. 

Tabel 1: Rådgivningsindholdet af delopgaverne under den værksspecifikke rådgivning 

 Rådgivningen til at realisere besparelsespotentialer  Rådgivningen til nedlæggelse af et 
grundbeløbsværks varmeforsyning 

 

Delopgave 1 – Produktion 
Værket kan få rådgivning til at realisere besparelser ved 
hjælp af investering i en ny varmeproduktionsenhed eller 
transmissionsledning til et naboværk.  

Delopgave 4 – Delvis nedlukning 
Værket kan få rådgivning til at gennem-
føre en kontrolleret, delvis nedlukning af 
fjernvarmeforsyningen. 

Delopgave 2 – Distribution og afsætningsgrundlag 
Værket kan få rådgivning til at realisere besparelser ved at 
øge varmegrundlaget gennem kundetilslutninger eller ef-
fektivisere distributionen af varme.  

Delopgave 5 – Lukning 
Værket kan få rådgivning til at gennem-
føre en kontrolleret nedlukning af hele 
fjernvarmeforsyningen. 

Delopgave 3 – Sammenlægninger 
Værket kan få rådgivning til at mindske de faste omkost-
ninger til drift og administration ved at lave hele eller del-
vise sammenlægninger med et naboværk. 

Delopgave 6 – Varmekunder 
Varmekunder kan få rådgivning til at gen-
nemføre en kontrolleret overgang til en 
individuel varmeforsyning. 

 

Værkspecifik rådgivning er en rådgivningsydelse, der er mere dybdegående end den indledende screening 

og rådgiver- og værksmøde. Det betyder, at man som ansøger bliver hjulpet igennem tre faser i realiserin-

gen af potentialet under en delopgave. Målet for faserne vil typisk være følgende: 

 Fase 1. Værkets bestyrelse træffer beslutning om at gennemføre projektet under delopgaven.  

 Fase 2. Værkets generalforsamling træffer beslutning om at gennemføre projektet under delopga-

ven.  

 Fase 3. Projektet bliver godkendt af myndigheder eller andre relevante aktører.   

Derfor er faserne under en delopgave understøttet af konkrete rådgivningsydelser. Nedenfor er en ikke-

udtømmende liste af rådgivningsydelserne under en delopgaves faser: 

Tabel 2 viser en ikke-udtømmende liste af rådgivningsydelserne under fase 1, 2 og 3 af den værkspecifikke rådgivning 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 Detaljerede beregninger rele-
vante for delopgaven. 

 Et beslutningsgrundlag til besty-
relsen om at gå videre med en 
delopgave. 

 

 Procesunderstøttelse i form af 
aktivitets- og procesplaner for 
gennemførelse af delopgaven. 

 Teknisk sparring på generalfor-
samlingen. 

 Projektforslag jf. projektbe-

kendtgørelsen. 

 Dialog med myndigheder eller 

relevante aktører. 
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Det fulde overblik over rådgivningsydelserne under hver delopgave fremgår af tTabel 3 og Tabel 4. Bemærk 

at rådgivningsydelserne for delopgave 6 er markant forskellig fra de andre delopgaver, fordi de henvender 

sig til værkets varmekunder og kun består af to faser.  

Tabel 3: Rådgivningsydelser under fase 1, 2 og 3 af delopgave 1, 2 og 3. 

 Delopgave 1 Delopgave 2 Delopgave 3 

Fa
se

 1
 

 Indledende møde med rådgiver for at 
forventningsafstemme og gennemgå 
forløbet for den værksspecifikke råd-
givning. 

 Rådgiver beregner forskellige investe-
ringsmuligheder til brug for udarbej-
delse af beslutningsgrundlag. Dette vil 
tage afsæt i anbefalingerne fra den 
screening, du har fået udarbejdet.  

 Rådgiver udarbejder beslutnings-
grundlag forud for et indledende 
møde mellem værkets bestyrelse og 
rådgiver. 

 Rådgiver afholder indledende møde 
med værkets bestyrelse med afsæt i 
gennemgang af beregninger af for-
skellige investeringsmuligheder forud 
for en generalforsamling. 

 

 Indledende møde med rådgiver for at 
forventningsafstemme og gennemgå 
forløbet for den værksspecifikke råd-
givning.  

 Rådgiver beregner forskellige investe-
ringsmuligheder til brug for udarbej-
delse af beslutningsgrundlag. Dette vil 
tage afsæt i anbefalingerne fra den 
screening, du har fået udarbejdet.  

 Rådgiver udarbejder beslutningsgrund-
lag forud for et indledende møde mel-
lem værkets bestyrelse og rådgiver. 

 Rådgiver afholder indledende møde 
med værkets bestyrelse med afsæt i 
beslutningsgrundlaget forud for en ge-
neralforsamling. 

 Indledende møde med rådgiver for 
at forventningsafstemme og gen-
nemgå forløbet for den værksspeci-
fikke rådgivning.  

 Rådgiver faciliterer en dialog med et 
naboværk i forbindelse med en fu-
sion eller driftssamarbejde. 

 Rådgiver laver beregninger til brug 
for udarbejdelse af beslutnings-
grundlag for sammenlægning. Dette 
vil tage afsæt i anbefalingerne fra 
den screening, du har fået udarbej-
det. 

 Rådgiver udarbejder beslutnings-
grundlag forud for et indledende 
møde mellem værkets bestyrelse og 
rådgiver. 

 Rådgiver afholder indledende møde 
med værkets bestyrelse med afsæt i 
beslutningsgrundlaget forud for en 
generalforsamling. 

Fa
se

 2
 

 Indledende møde med rådgiver for at 
forventningsafstemme og gennemgå 
forløbet for den værksspecifikke råd-
givning.  

 Rådgiver faciliterer evt. dialog med na-
boværk, nærliggende virksomhed 
m.m. om mulighederne for en trans-
missionsledning. 

 Rådgiver deltager i generalforsamling 
for at understøtte værkets bestyrelse i 
den tekniske gennemgang af et beslut-
ningsgrundlag samt besvarelse af 
spørgsmål af teknisk karakter til be-
slutningsgrundlagets investeringsmu-
ligheder. 

 Rådgiver udarbejder en aktivitets- og 
procesplan for værkets beslutning 
med dertil overordnet budget for inve-
steringen. 

 Indledende møde med rådgiver for at 
forventningsafstemme og gennemgå 
forløbet for den værksspecifikke råd-
givning.  

 Rådgiver deltager i generalforsamlin-
gen for at understøtte værkets besty-
relse i den tekniske gennemgang af et 
beslutningsgrundlag samt besvarer 
spørgsmål af teknisk karakter. 

 Rådgiver laver evt. informationsindsats 
for tilkobling af nye varmekunder både 
inden for og uden for det eksisterende 
fjernvarmeområde. 

 Rådgiver udarbejder evt. en renove-
ringsplan af eksisterende ledningsnet 
samt evt. et beslutningsgrundlag i for-
bindelse hermed forud for en general-
forsamling. 

 Rådgiver laver evt. informationsindsats 
om afkøling hos varmekunderne. 

 Rådgiver udarbejder en aktivitets- og 
procesplan for værkets beslutning med 
dertil overordnet budget for investe-
ringen. 

 Indledende møde med rådgiver for 
at forventningsafstemme og gen-
nemgå forløbet for den værksspeci-
fikke rådgivning.  

 Rådgiver deltager i generalforsamlin-
gen for at understøtte værkets besty-
relse i den tekniske gennemgang af 
et beslutningsgrundlag samt besva-
rer spørgsmål af teknisk karakter. 

 Udarbejdelse af en aktivitets- og pro-
cesplan for værkets beslutning med 
dertil overordnet budget herfor. 

 Rådgiver udarbejder en aktivitets- og 
procesplan for værkets beslutning 
med dertil overordnet budget. 

Fa
se

 3
 

 Rådgiver udarbejder projektforslag, 
herunder er der mulighed for at rådgi-
ver indgår i dialog med potentielle le-
verandører, indhenter tilbud, kommu-
nikerer med kommune om myndig-
hedsgodkendelser og kommunikerer 
med andre relevante aktører. 

 Rådgiver udarbejder projektforslag, 
herunder er der mulighed for at rådgi-
ver indgår i dialog med kommune om 
myndighedsgodkendelser og indgår i 
dialog med andre relevante aktører. 

 Rådgiver udarbejder projektforslag, 
herunder er der mulighed for at råd-
giver indgår i dialog med kommune 
om myndighedsgodkendelser og 
indgår i dialog med andre relevante 
aktører. 
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Tabel 4: Rådgivningsydelser under fase 1, 2 og 3 af delopgave 4, 5 og 6. 

 Delopgave 4 Delopgave 5 Delopgave 6 

Fa
se

 1
 

 Indledende møde med rådgiver for at 
forventningsafstemme og gennemgå 
forløbet for den værksspecifikke råd-
givning.  

 Rådgiver beregner forskellige investe-
ringsmuligheder til brug for udarbej-
delse af beslutningsgrundlag for mu-
lighederne ved en delvis afkobling af 
det eksisterende fjernvarmenet. 

 Rådgiver udarbejder beslutnings-
grundlag forud for et indledende 
møde mellem værkets bestyrelse og 
rådgiver. 

 Rådgiver afholder indledende møde 
med værkets bestyrelse med afsæt i 
beslutningsgrundlaget forud for en 
generalforsamling. 

 

 Indledende møde med rådgiver for 
at forventningsafstemme og gen-
nemgå forløbet for den værksspeci-
fikke rådgivning. 

 Rådgiver laver beregninger til brug 
for udarbejdelse af beslutnings-
grundlag, herunder er en overord-
net undersøgelse af alternativer til 
lukningen, f.eks. investering i nye 
produktionsanlæg. 

 Rådgiver udarbejder beslutnings-
grundlag forud for et indledende 
møde mellem værkets bestyrelse og 
rådgiver. 

 Rådgiver afholder indledende møde 
med værkets bestyrelse med afsæt i 
beslutningsgrundlaget forud for en 
generalforsamling. 

OBS. denne fase kan du først modtage, hvis 
du skal i gang med fase 2 af delopgave 4 og 
5. 
 Rådgiver afholder Informationsmøde 

med berørte varmekunder om alterna-
tiver til den kollektive forsyning. Her-
under præsenterer rådgiver et bereg-
ningsark for individuelle opvarmnings-
muligheder.  

 Rådgiver faciliterer dialog med berørte 
varmekunder om fremtidens mulighe-
der. 

 

Fa
se

 2
 

 Indledende møde med rådgiver for at 
forventningsafstemme og gennemgå 
forløbet for den værksspecifikke råd-
givning (kun såfremt at du som værk 
går direkte til fase 2). 

 Rådgiver afholder informationsmøde 
og spørgerunde for andelshavere i for-
bindelse med afdækning og betydning 
af delvis lukning af dele af det eksiste-
rende fjernvarmenet. 

 Rådgiver deltager i generalforsamling 
for at understøtte værkets bestyrelse i 
den tekniske gennemgang af et beslut-
ningsgrundlag samt besvarelse af 
spørgsmål af teknisk karakter. 

 Rådgiver udarbejder en aktivitets- og 
procesplan for værkets beslutning 
med dertil overordnet budget. 

 Indledende møde med rådgiver for 
at forventningsafstemme og gen-
nemgå forløbet for den værksspeci-
fikke rådgivning (kun såfremt at du 
som værk går direkte til fase 2). 

 Rådgiver afholder informations-
møde om beslutning om lukning og 
præsenterer et indledende bereg-
ningsark med fremtidsscenarier for 
andelshavere.  

 Rådgiver deltager i generalforsam-
ling for at understøtte værkets besty-
relse i den tekniske gennemgang af 
et beslutningsgrundlag samt besva-
rer spørgsmål af teknisk karakter. 

 Rådgiver udarbejder en aktivitets- 
og procesplan for værkets beslut-
ning med dertil overordnet budget. 

OBS. denne fase kan du først modtage, hvis 
du skal i gang med fase 3 af delopgave 4 og 
5. 
 
 Rådgiver er facilitator for afholdelse af 

møde for varmekunderne. Her infor-
meres varmekunderne om materiale 
til brug for ansøgning om alternativ 
varmeforsyning. Herunder informerer 
rådgiver varmekunderne om fordelene 
ved at indhente ét samlet tilbud på 
varmeforsyningsløsninger. 

 Rådgiver afholder indledende dialog 
med kommunen om undersøgelser af 
fjernvarmeområdets el-kapacitet for 
at imødegå kapacitetsudfordringer ved 
et stigende elforbrug som følge af 
f.eks. flere individuelle varmepumper. 

Fa
se

 3
 

 Rådgiver udarbejder projektforslag til 
værkets ønskede beslutning om af-
kobling af dele af det eksisterende 
net. Herunder indgår rådgiver i dialog 
med kommune og andre relevante ak-
tører. 

 Rådgiver udarbejder projektforslag 
til værkets ønskede beslutning om 
lukning af den kollektive varmefor-
syning. Herunder indgår rådgiver i 
dialog med kommune og andre rele-
vante aktører. 
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4. Procesbeskrivelse for rådgivningsindsatsen 
Fremsender du en fyldestgørende ansøgning, som lever op til støttebetingelserne og prioriteres over andre 

ansøgninger jf. prioriteringsprincipperne i afsnit 8.1, har ansøgningen to mulige udfald. Enten kan du opnå 

tilsagn om en screening eller tilsagn om et rådgiver- og værksmøde. Du kan opnå tilsagn om en screening, 

hvis du ikke var en del af Energistyrelsens tidligere rådgivningsindsats ”Rådgivning af de hårdest ramte 

grundbeløbsværker”. Du kan opnå tilsagn om et rådgiver- og værksmøde, hvis du allerede har modtaget en 

screening. 

Du kan springe til fase 1, 2 eller 3 af den værkspecifikke rådgivning, når enten screeningen er gennemført, 

eller rådgiver- og værksmødet er afviklet. I så fald sker den på baggrund af din rådgivers indstilling til Ener-

gistyrelsen. Din rådgivers indstilling bygger på resultaterne af screeningen og på dit ønske om rådgivning. 

Energistyrelsen træffer afgørelse om hvilke delopgaver og faser, der kan opnås tilsagn om, på baggrund af 

rådgiverens dokumentation for indstillingen samt på baggrund af støttebetingelserne for den værkspeci-

fikke rådgivning, jf. kapitel 5.  

Rådgivningsforløbet kan strække sig over lang tid, særligt i det tilfælde hvor du modtager den fulde rådgiv-

ningspakke. Det skyldes, at rådgivningsopgaven er stor. Derfor har rådgiver i udgangspunktet 6 måneder til 

at levere den samlede rådgivning, der inkluderer udarbejdelse af en screening, samt fase 1, 2 og 3 af den 

værkspecifikke rådgivning.  

Derudover skal Energistyrelsen sagsbehandle din ansøgning, rådgivers udbetalingsanmodninger for den le-

verede rådgivning4 og rådgivers eventuelle indstilling til fase 1, 2 og/eller 3 af den værkspecifikke rådgiv-

ning. Sagsbehandlingen er nødvendig for at afgøre, hvilke rådgivningsdele du som ansøger kan opnå tilsagn 

om samt for at sikre, at du rent faktisk får leveret de aftalte rådgivningsydelser af rådgiveren. I alle sagsbe-

handlingstilfælde bestræber Energistyrelsen sig på at færdiggøre sagsbehandlingen inden 14 arbejdsdage. 

Dertil skal du som ansøger indsende en tro- og loveerklæring, jf. afsnit 6.7.4., når du ansøger om rådgiv-

ning, og hver gang rådgiveren indstiller dig til ny rådgivning. Rådgiveren vil gøre dig opmærksom på, når 

tro- og loveerklæringen skal indsendes, og Energistyrelsen vil rykke for tro- og loveerklæringen, hvis den 

mangler, når det skal afgøres, om du kan opnå tilsagn om yderligere rådgivning. Du kan undervejs i rådgiv-

ningsprocessen opnå op mod 4 tilsagn om rådgivning, som du skal acceptere, jf. afsnit 8.3. Accept skal ske 

inden for 14 dage. Er du hurtig til at acceptere dine tilsagn og indsende tro- og loveerklæringer, så kan pro-

cessen forventeligt forkortes med op mod 2 måneder.  

 

 

 

 

                                                           
4 Leverandøren anmoder om udbetaling for den leverede rådgivning jf. leverandørens rammeaftale og leveranceaftale 
med Energistyrelsen for det pågældende værk. 
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Tabel 5: Oversigt over processen fra indsendt ansøgning til afsluttet rådgivning. Tidsplanen er udelukkende et eksempel. Den kon-
krete tidsplan for en rådgivningsmodtager kan være meget forskellig, og den beror på en aftale mellem Energistyrelsen og rådgive-
ren. 

  Handlende aktører i sagsbehandlingsprocessen Tidsplan (ek-
sempel) 

 Ansøger Rådgiver Energistyrelsen  

A
n

sø
gn

in
g 

Indsender ansøgningsskema og 
bilag via ansøgningsportalen 

  15. april  
2020 

  Vurderer om ansøgningen m.v. opfylder 
kriterierne for tilsagn om rådgivning 

1. maj  
2020 

  Meddeler ansøgere om de har opnået 
tilsagn om rådgivning 

15. maj  
2020 

Sc
re

en
in

g/
rå

d
gi

ve
rm

ø
d

e 

Accepterer tilsagn   29. maj  
2020 

 Påbegynder rådgivningen af 
grundbeløbsværket 

 1. juni  
2020 

Indsender ny tro- og loveerklæ-
ring til Energistyrelsen, jf. afsnit 

6.7.4 

Indsender leverancer og indstil-
ler til værkspecifikrådgivning 

 1. August  
2020 

  Vurderer om værket kan modtage værk-
specifik rådgivning 

2. August  
2020 

  Meddeler ansøger om de fortsat kan 
modtage rådgivning 

15. August  
2020 

D
el

o
p

ga
ve

 -
 F

as
e 

1
 

Accepterer tilsagn   29. August  
2020 

 Påbegynder ny rådgivning af 
grundbeløbsværket 

 1. september 
2020 

Indsender ny tro- og loveerklæ-
ring til Energistyrelsen, jf. afsnit 

6.7.4 

Indsender leverancer og indstil-
ler værket til fase 2. 

 1. november  
2020 

  Vurderer om grundbeløbsværket kan 
modtage rådgivning til næste fase. 

2. november 
2020 

  Meddeler ansøger om de fortsat kan 
modtage rådgivning 

15. november 
2020 

D
el

o
p

ga
ve

- 
Fa

se
 2

 

Accepterer tilsagn   29. november 
2020 

 Påbegynder ny rådgivning af 
grundbeløbsværket 

 1.december  
2020 

Indsender ny tro- og loveerklæ-
ring til Energistyrelsen, jf. afsnit 

6.7.4 

Indsender leverancer og indstil-
ler til værket fase 3. 

 1. januar  
2021 

  Vurderer om grundbeløbsværket kan 
modtage rådgivning til næste fase. 

2. januar  
2021 

  Meddeler ansøger om de fortsat kan 
modtage rådgivning 

15. januar  
2021 

D
el

o
p

ga
ve

 -
 F

as
e 

 

3
 

Accepterer tilsagn   29. januar  
2021 

 Påbegynder ny rådgivning af 
grundbeløbsværket 

 1. februar 
2021 

 Indsender leverancer.  1. marts 
2021 

  Godkender leverancer og meddeler 
værket, at rådgivningen er afsluttet 

15. marts 
2021 
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5. Støttebetingelser for den værkspecifikke rådgivning 
Energistyrelsen har med hjemmel i tekstanmærkning 125 til finansloven for finansåret 2020 fastsat støttebe-

tingelser, der gælder, når rådgivere indstiller værket til enten fase 1, 2 eller 3 af den værkspecifikke rådgiv-

ning. Udover de støttebetingelser som fremgår af kapitel 2, så gælder også nedenstående betingelser.  

Som nævnt i kapitel 4, indstiller rådgiveren dig til rådgivning under den værkspecifikke rådgivning. Disse ind-

stillinger skal overholde Energistyrelsens støttebetingelser.  

Støttebetingelserne for værksspecifik rådgivning er som følger: 

1. Der skal foreligge et klart ønske fra relevante parter om at modtage fasen og hver enkelt delop-

gave, som det ansøgende værk er indstillet til af rådgiveren. Ved et klart ønske forstås, at rådgive-

ren skriftligt erklærer, at følgende parter ønsker at modtage rådgivning: 

a. Ved tilsagn om fase 1 skal ansøger for værket ønske rådgivningen. 

b. Ved tilsagn om fase 2 skal det ansøgende værks bestyrelse ønske rådgivningen.  

c. Ved tilsagn om fase 3 skal det ansøgende værks generalforsamling ønske rådgivningen.  

2. Tilsagn om delopgave 1-3 forudsætter, at der af det ansøgende værks screeningsrapport fremgår et 

besparelsespotentiale per delopgave på over 200 kr./år per standardhusstand. 

3. Tilsagn om delopgave 4-6 forudsætter, at det ansøgende værk ikke kan opnå en konkurrencedygtig 

varmepris. Rådgiveren skal i det konkrete tilfælde vurdere, hvornår varmeprisen er konkurrence-

dygtig.5 

4. Et værk kan maksimalt opnå tilsagn til tre delopgaver. 

5. Tilsagn om værkspecifik rådgivning forudsætter, at grundlaget for at opnå det tidligere meddelte 

tilsagn om screening eller værks- og rådgivermøde fortsat er til stede. 

  

                                                           
5 Dette dokumenterer rådgiveren ved at sammenholde værkets varmepris med varmeprisen for den mest relevante alternative varmeløsning.  
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6. Ansøgning til rådgivningsindsatsen 
Du finder i dette kapitel hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen. Kapitlets under-

overskrifter er identiske med faneoverskrifterne i ansøgningsportalen. Du kan derfor bruge kapitlet som 

opslagsværk under udarbejdelsen af ansøgningen.  

Energistyrelsen kan i hele ansøgningsperioden anmode dig om supplerende oplysninger og dokumentation 

for at underbygge ansøgningen.  

6.1. Min Profil  
På denne fane skal du ikke selv udfylde nogen felter. Felterne udfyldes automatisk med oplysninger koblet 

til dit NemID eller digitale signatur. Sørg dog for at tjekke om oplysningerne er korrekte, eller om der er be-

hov for rettelser af fx telefonnummer eller e-mail adresse. Vær også opmærksom på om der er ”hak” ved 

’E-mail-notificering’. Hvis der ikke er sat ”hak”, så gør det. På den måde kan du modtage notifikationer på 

din e-mail, når der fx er nye opgaver eller information relateret til din ansøgning.  

6.2. Stamdata 
På denne fane skal der udfyldes en række felter om dig som ansøger. Angiv oplysninger på den person, 

Energistyrelsen må kontakte med spørgsmål til ansøgningen. Den primære kontakt vil ske gennem porta-

len, men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at kunne komme i direkte kontakt med den ansvar-

lige person på e-mail og telefon. 

6.3. Projekt 
Projektfanen udgør en del af datagrundlaget for den rådgivning, som du som ansøger kan opnå tilsagn om. 

Det betyder, at jo mere præcise oplysninger du opgiver under denne fane, desto mere præcis rådgivning 

kan du opnå.  

Du kan orientere dig i felternes hjælpetekst, hvis du er i tvivl om, hvad du skal angive i feltet.   

6.4. Varme 
I denne matrix indtaster du oplysninger om den årlige varmeproduktion, det årlige varmesalg og det årlige 

varmeindkøb for de seneste tre år. Du anvender enheden MWh.  

6.5. Produktionsanlæg 
I denne matrix indtaster du oplysninger om værkets produktionsanlæg. Rådgiver vil anvende disse oplysnin-

ger samt oplysningerne under fanen ”Projekt” og fanen ”Varme” til at opbygge en simpel model af fjernvar-

mesystemet og beregne besparelsespotentialer. Derfor skal du her indtaste navnet på anlægstypen, idrift-

sættelsesåret for anlægget samt hvilken energiform, den producerer. Derefter angiver du effekten og virk-

ningsgraden for den eller de energiformer, den producerer. Energiformerne er varme og el. Hvis anlægget 

fx ikke producerer el, så udfyldes felterne med el-effekt og virkningsgrad i elproduktion med tallet 0. 

6.6. Tro- og loveerklæring 
Formålet med denne fane er at gøre dig særligt opmærksom på, at du udfylder ansøgningsskemaet fyldest-

gørende, da det er en forudsætning for at kunne opnå tilsagn. Derfor skal du sætte ”hak” ud for følgende:  
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 Det bekræftes, at alle givne oplysninger, herunder også i bilag, er korrekte, og at ansøger har gjort 

sig bekendt med alle de betingelser for opnåelse af tilskud, der er beskrevet i ansøgningsvejlednin-

gen. Ansøger påtager sig at underrette Energistyrelsen hurtigst muligt, såfremt de angivne oplys-

ninger ændrer sig under sagens behandling eller senere under et evt. rådgivningsforløb. 

 Jeg er bekendt med, at tilskud under rådgivningsindsatsen er de minimis-støtte, jf. Europa-Kommis-

sionens forordning nr. 1407/2013/EU af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, EU-Tidende 2013, L 

352, s. 1. 

 Jeg er bekendt med, at det er obligatorisk at dokumentere tegningsretten. Dette kan fx gøres ved at 

vedhæfte vedtægterne for det grundbeløbsværk, du ansøger på vegne af. Denne oplysning bruger 

Energistyrelsen til at vurdere, om tegningsreglerne er overholdt. Såfremt dokumentation ikke er 

vedhæftet, vil Energistyrelsen fremsende en anmodning om indsendelse af dokumentation inden 

14 kalenderdage. Hvis Energistyrelsen fortsat ikke modtager dokumentation for tegningsretten, så 

vil Energistyrelsen meddele afslag på ansøgningen. 

 Jeg er bekendt med, at hvis det grundbeløbsværk, jeg søger på vegne af, har flere tegningsberetti-

gede, så skal ansøgningen vedhæftes en fuldmagt. I fuldmagten skal alle grundbeløbsværkets teg-

ningsberettigede bemyndige dig som ansøger til at søge og acceptere tilsagn under den indevæ-

rende ordning. Såfremt fuldmagten ikke er vedhæftet, vil Energistyrelsen fremsende en anmodning 

om, at den fremsendes indenfor 14 kalenderdage. Hvis Energistyrelsen fortsat ikke modtager fuld-

magten, så vil Energistyrelsen meddele afslag på ansøgningen.  

6.7. Vedhæftede filer 
Du skal vedhæfte flere dokumenter til ansøgningen. Nogle dokumenter er obligatoriske, andre dokumenter 

skal kun uploades, hvis de er relevante. Nedenfor kan du læse, hvornår et dokument er relevant, samt hvad 

Energistyrelsen anvender dokumentet til. 

6.7.1. Gældende tarifblad:  

Tarifbladet er obligatorisk at vedhæfte. Tarifbladet anvendes under rådgivningen til at fastsætte forholdet 

mellem de faste og variable omkostninger. Energistyrelsen anvender tarifbladet som dokumentation for 

værkets varmepris. Tarifbladet udgør samtidig nogle basale økonomiske forudsætninger, som vil blive an-

vendt til beregninger, hvis værket opnår tilsagn om rådgivning.   

6.7.2. Årsrapporter og budgetter:  

Årsrapporter og budgetter er ikke obligatoriske. Men du opfordres til at vedlægge dem, fordi leverandøren 

af rådgivningen har brug for dem til at løse den rådgivning, værket kan opnå tilsagn om. Derfor bør du ved-

hæfte de seneste 3 årsrapporter samt budgettet for de kommende 3 regnskabsår. 

6.7.3. Dokumentation for tegningsretten 

Det er obligatorisk at dokumentere tegningsretten for det grundbeløbsværk, du ansøger på vegne af. Det 

kan du fx gøre ved at vedhæfte værkets vedtægter. Du må også benytte andre metoder, så længe det frem-

går, hvem den eller de tegningsberettigede personer er.  
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6.7.4. Tro- & loveerklæring  

Det er obligatorisk at vedhæfte en tro- og loverklæring, når du ansøger om tilskud under rådgivningsindsat-

sen.  

Du skal derfor, når du ansøger om tilskud under rådgivningsindsatsen, udfylde og returnere vedlagte tro- og 
loveerklæring sammen med ansøgningen. I erklæringen skal du udfylde, hvorvidt værket har fået tildelt an-
den de minimis-støtte i det indeværende samt de to foregående regnskabsår, samt i givet fald, hvor meget 
de minimis-støtte værket har modtaget, og i henhold til hvilken de minimis-forordning. Derudover skal du 
erklære, om værket har fået tildelt anden statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger som i 
rådgivningsindsatsen, som ikke er de minimis-støtte. Er dette tilfældet, skal du oplyse om, hvilket tilskud 
værket har fået tildelt samt tilskudsbeløbet.  

Baggrunden for at du skal afgive tro- og loveerklæring om disse forhold er, at tilskud under rådgivningsind-
satsen er de minimis-støtte i henhold til EU´s statsstøtteregler. Betingelserne for at modtage de minimis-
støtte under rådgivningsindsatsen er: 

- At den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed ikke overstiger 200.000 EUR i indevæ-
rende samt de to foregående regnskabsår, jf. de minimis-forordningens artikel 3, stk. 2, og 

- at ansøger ikke har modtaget anden statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger, der 
medfører, at støtteintensiteten eller støttebeløbsgrænsen, der er fastsat i en gruppefritagelsesfor-
ordning eller en statsstøttegodkendelse, overskrides, jf. de minimis-forordningens artikel 5, stk. 2.  

Hvis der sker ændringer i de forhold, der afgives tro- og loveerklæring om i perioden fra ansøgningstids-
punktet til opnåelse af tilsagn, har du pligt til at underrette Energistyrelsen herom straks. Dvs. så snart på-
gældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor det er kendt, at forholdene er indtruffet, eller 
at forholdet vil indtræffe. 

Du finder vejledningen til tro- og loveerklæringen og en formular til tro- og loveerklæring på 
www.ens.dk/grundbeloeb. I vejledningen kan du læse, hvad der skal afgives erklæring om, herunder hvilke 
forhold du skal tage højde for, og hvordan erklæringen udfyldes.  

6.7.5. Fuldmagt  

Du vedhæfter en fuldmagt, når det er relevant. Fuldmagten skal give ansøger bemyndigelse til at skrive un-

der på grundbeløbsværkets vegne. Derfor er en fuldmagt kun relevant, når flere personer tegner et grund-

beløbsværk, eller når ansøger ikke er værkets tegningsberettigede. Det er grundbeløbsværkets vedtægter, 

der afgør, om fuldmagten er relevant at vedhæfte.  

Fuldmagten kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/grundbeløb.  

6.7.6. Screeningsrapport 

Nogle ansøgende værker kan have været en del af Energistyrelsens tidligere rådgivningsindsats: ”Rådgiv-

ning af de hårdest ramte grundbeløbsværker”, der kunne søges i perioden 2017-2019. Disse værker har al-

lerede fået udarbejdet en screeningsrapport. Denne screeningsrapport skal vedhæftes, fordi den er ud-

gangspunktet for dialogen på det rådgiver- og værksmøde, som disse ansøgende værker kan opnå tilsagn 

om. Det er derfor kun ansøgende værker, som har været en del af den tidligere rådgivningsindsats, hvor 

screeningsrapporten vil være obligatorisk at vedhæfte.  

http://www.ens.dk/grundbeloeb
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6.7.7. Tidligere rådgivningsleverancer  

Rådgiverleverancer vedhæftes kun, hvis værket vurderer dem relevante. Det kan fx være, at du som værk 

ønsker, at rådgivningen skal bygge videre på den rådgivning, som du har fået i anden sammenhæng. Hvor-

vidt det kan lade sig gøre afhænger af, om du tidligere har modtaget rådgivning inden for de delopgaver, 

som er beskrevet i afsnit 3.3. Rådgiverne under denne indsats vil på baggrund af de leverancer, du fremsen-

der, foretage denne vurdering i samarbejde med dig/værket, såfremt du får tilsagn om rådgivning. Under 

alle omstændigheder kan rådgivningsleverancerne bruges til at klæde rådgiverne under denne indsats på 

med bedre på med viden om dit værk. 

6.8. Godkend og send  
Fanen ”godkend og send” viser blot de oplysninger, der er indtastet på tidligere faner og en oversigt over 

vedhæftede bilag. Gå det hele igennem og foretag redigering, hvis der er behov for det. Hvis alt er som det 

skal være, så sendes ansøgning ved at trykke på knappen ”indsend”. 
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7. Ansøgningsrunder 
Rådgivningsindsatsen tilrettelægges i ansøgningsrunder. Ansøgningsrunder og -frister offentliggøres på 

Energistyrelsens hjemmeside. Ansøgninger bliver prioriteret efter ansøgningsfristen (slutdato, jf. Tabel 6) 

på en ansøgningsrunde. Energistyrelsen forventer sagsbehandlingstider på op til 14 arbejdsdage, hvorefter 

du modtager afgørelsen via ansøgningsportalen. 

En ansøgning kan overgå til den efterfølgende ansøgningsrunde. Det sker, hvis en ansøgning er ukomplet og 

ansøger ikke når at indgive de nødvendige oplysninger inden fristen for ansøgningsrunden.  Det kan være 

en god ide at indsende ansøgningen i god tid før ansøgningsrundens frist, hvis man som ansøger ikke øn-

sker at overgå til den næste ansøgningsrunde. Det giver nemlig tid til, at Energistyrelsen kan indhente yder-

ligere oplysninger fra dig, hvis det bliver nødvendigt.  

I Tabel 6 ser du de forventede ansøgningsrunder for rådgivningsindsatsen. Ændringer i ansøgningsrunderne 

kan dog forekomme af hensyn til en mere smidig afvikling af sagsbehandlingen, såfremt det er i overens-

stemmelse med rådgivningens formål og almindelige forvaltningsretlige principper. En eventuel ændring vil 

komme til at fremgå i en opdateret version af denne vejledning. På Energistyrelsen hjemmeside finder du 

altid den næstkommende og gældende ansøgningsrunde. 

 

Tabel 6 viser de forventede ansøgningsperioder for ansøgningsrunderne under ordningen ”Udvidet rådgivningsindsats til grundbe-
løbsværkerne og deres varmekunder. 

Ansøgningsrunder  
 

[Startdato]          [Slutdato]          [År] [nr.] 

1. maj 15. maj 2020 1 

16. maj 1. juni 2020 2 

2. juni 1. august  2020 3 

2. august 1. oktober 2020 4 

2. oktober 1. december 2020 5 

2. december 1. februar 2021 6 

2. februar 1. april 2021 7 

2. april 1. juni 2021 8 

2. juni 1. august 2021 9 

2. august 1. oktober 2021 10 

2. oktober 1. december 2021 11 

2. december 1. februar 2022 12 

2. februar 1. april 2022 13 

2. april 1. juni 2022 14 

2. juni 1. august 2022 15 

2. august 1. oktober 2022 16 

2. oktober 1. december 2022 17 

2. december 1. februar 2023 18 

2. februar 1. april 2023 19 

2. april  1. juni 2023 20 
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8. Afgørelser 
Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om rådgivning. Ansøger kan opnå tilsagn om rådgivning, når 

ansøgningen er fyldestgørende og i øvrigt opfylder støttebetingelserne. I sidste ende vil ansøgers mulighed 

for at opnå tilsagn afhænge af de gældende prioriteringsprincipper. Derfor kan du i dette kapitel læse om 

prioriteringsprincipperne. Det fremgår desuden hvornår og hvor mange gange, du kan opnå tilsagn, samt 

hvilken information du får i tilsagnsbrevet, og hvordan tilsagnet accepteres. Derudover kan du læse på 

hvilke betingelser, Energistyrelsen kan annullere et tilsagn.   

8.1. Prioritering af ansøgninger 
Alle ansøgninger, som opfylder støttebetingelserne, jf. kapitel 2, vil blive prioriteret efter principper, der 

har til formål at sikre, at flest mulig opnår tilsagn til rådgivningsindsatsens midler, og at rådgivningsindsat-

sen anvendes, der hvor den gør størst gavn. Derfor prioriteres de indkomne ansøgninger efter disse princip-

per: 

1) Ansøgende værker, med en varmepris på over 15.000 kr./år per standardhusstand efter grundbelø-

bets ophør, kan opnå tilsagn om screening eller et rådgiver- og værksmøde, så længe de årlige pulje-

midler ikke er opbrugt. 

a. Såfremt der ikke er puljemidler til, at alle ansøgere kan opnå tilsagn om screening eller råd-

giver- og værksmøde, så prioriteres ansøgere med de højeste varmepriser højest. 

2) Ansøgende værker, med en varmepris i intervallet fra og med 13.000 til og med 15.000 kr./år pr. 

standardhusstand efter grundbeløbets ophør, kan kun få tilsagn om screening eller et rådgiver- og 

værksmøde, hvis: 

a. Energistyrelsen i ansøgningsrunden har givet tilsagn om screeninger eller rådgiver- og værks-

møder til færre ansøgninger end den afsatte kvote, jf. Tabel 7.  

b. Der er tilgængelige puljemidler i det indeværende år, efter at Energistyrelsen har givet tilsagn 

til ansøgere under prioriteringsprincippernes pkt. 1. 

3) Tilsagn gives til ansøgere med de højeste varmepriser i kategorien af ansøgere med en varmepris i 

intervallet fra og med 13.000 til og med 15.000 kr./år pr. standardhusstand 

a. indtil kvoten for ansøgningsrunden er opfyldt, jf. Tabel 7, eller, hvis kvoten ikke kan opfyldes 

b. Indtil alle puljemidlerne er opbrugt, eller, hvis puljemidlerne ikke kan opbruges 

c. indtil alle ansøgninger med en varmepris i intervallet fra og med 13.000 til og med 15.000 

kr./år pr. standardhusstand har fået tilsagn om tilskud. 

 

Energistyrelsen kan ændre principperne for prioriteringen af ansøgere, hvis det vurderes nødvendigt af hen-

syn til udnyttelsen af puljens midler, såfremt det er i overensstemmelse med rådgivningens formål og almin-

delige forvaltningsretlige principper. En eventuel ændring vil komme til at fremgå af denne vejledning. 
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Tabel 7 viser det akkumulerede antal tilsagn af screening eller rådgiver- og værksmøde, som Energistyrelsen har fastlagt som kvote 
for ansøgere med varmepriser i intervallet fra og med 13.000 kr. til og med 15.000 kr., hvis ansøgningsrunderne udformes som ne-
denfor. 

Ansøgningsrunder  
 

Tilsagnskvote6 
(summeret) 

[Startdato]          [Slutdato]          [År] [nr.] [antal] 

1. maj 15. maj 2020 1 4 

16. maj 1. juni 2020 2 8 

2. juni 1. august  2020 3 12 

2. august 1. oktober 2020 4 16 

2. oktober 1. december 2020 5 20 

2. december 1. februar 2021 6 23 

2. februar 1. april 2021 7 26 

2. april 1. juni 2021 8 29 

2. juni 1. august 2021 9 32 

2. august 1. oktober 2021 10 35 

2. oktober 1. december 2021 11 38 

2. december 1. februar 2022 12 40 

2. februar 1. april 2022 13 42 

2. april 1. juni 2022 14 44 

2. juni 1. august 2022 15 46 

2. august 1. oktober 2022 16 48 

2. oktober 1. december 2022 17 50 

2. december 1. februar 2023 18 53 

2. februar 1. april 2023 19 56 

2. april  1. juni 2023 20 60 

 

8.2. Tilsagn om rådgivning 
Du vil modtage et tilsagnsbrev, hvis Energistyrelsen har vurderet, at værket opfylder støttebetingelserne, 

og hvis du som ansøger prioriteres højest blandt andre ansøgere, jf. afsnit 8.1.  

I tilsagnet kan Energistyrelsen med hjemmel i tekstanmærkning 125 til finansloven for finansåret 2020 fast-

sætte vilkår. Der kan bl.a. fastsættes vilkår om, at tilsagnet skal accepteres. Derudover indeholder tilsagnet 

bl.a. en beskrivelse af det rådgivningsindhold samt værdien af den rådgivning, du har fået tilsagn om. Desu-

den fremgår virksomhedsnavnet på rådgiveren.  

Når du modtager rådgivning, er du forpligtet til at underrette Energistyrelsen om ethvert forhold, der har 

betydning for retten til at modtage rådgivning.   

                                                           
6 Gælder kun for ansøgere med en varmepris i intervallet fra og med 13.000 til og med 15.000 kr./år pr. standardhus-
stand. 
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Som ansøger til rådgivningsindsatsen indsender du samlet set kun én ansøgning om rådgivning, men kan 

med måneders mellemrum opleve at skulle acceptere nye tilsagn. Det skyldes, at din rådgiver på vegne af 

dit værk kan indstille til Energistyrelsen, at værket bør opnå tilsagn om ny rådgivning. Således opnås alle 

tilsagn om værkspecifik rådgivning på baggrund af en indstilling fra rådgiveren. Energistyrelsen sagsbehand-

ler indstillingen og sikrer, at indstillingen er i overensstemmelse med værkets ønske og kriterierne for at 

opnå tilsagn. Det forudsætter, at du/værket fremsender en ny tro- og loveerklæring. Energistyrelsen vil 

rykke dig for denne erklæring, såfremt den ikke modtages. Leverandøren af rådgivningen skal desuden 

fremsende alle værkets rådgivningsleverancer.  

8.3. Accept af tilsagn 
Accept af tilsagnsbrevet skal ske inden 14 dage. Accept af tilsagnsbrevet sker ved, at du trykker på knappen 

”Accepter tilsagn” i ansøgningsportalen, først derefter træder tilsagnsbrevet i kraft. Energistyrelsen kan an-

nullere tilsagnet, hvis det modtagne tilsagnsbrev ikke accepteres inden 14 kalenderdage i ansøgningsporta-

len, se afsnit 8.4. 

8.4. Annullering af tilsagn 
Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om rådgivning helt eller delvist annulleres, hvis værket 

har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller undladt at give oplysninger af betydning for tilsagnet.  

Tilsagn kan desuden annulleres, såfremt det viser sig at: 

1. Værket ikke i nødvendigt omfang bidrager til rådgivningens gennemførelse. 

2. Værket meddeler Energistyrelsen, at rådgivningen ikke længere er ønsket. 

3. Rådgivningen ikke kan gennemføres, inden rådgivningsindsatsen ophør med udgangen af 2023. 

4. Værket ikke accepterer det modtagne tilsagnsbrev inden 14 kalenderdage. 

5. Værket ikke opfylder de fastsatte vilkår eller betingelserne for tilskuddet. 

 

8.5. Klagevejledning 
Du kan påklage Energistyrelsens afgørelser til klima-, energi- og forsyningsministeren. Der er ingen krav til 

klagens udformning eller format. Energistyrelsen beder dog om, at klager sendes via ansøgningsportalen 

eller på mail grundbeloeb@ens.dk.  

Efter modtagelsen af klagen vil Energistyrelsen vurdere den. Hvis klagen ikke giver styrelsen anledning til at 

ændre afgørelsen, sender styrelsen klagen og dens dokumenter til klima-, energi- og forsyningsministeren 

hurtigst muligt. 

mailto:grundbeloeb@ens.dk

