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Indledning 

Denne vejledning beskriver den midlertidige ordning i 2019 for varmepumper på abonne-

ment, kravene til ansøgeren og installationerne samt de praktiske forhold, man som ansøger 

skal tage højde for. Ansøgningsskemaet udfyldes på ansøgningsportalen med oplysninger om 

ansøgers virksomhed og uddybende spørgsmål om de installationer, der søges tilskud til.  

 

Ønsker du at indsende en ansøgning om tilskud i 2020 eller ansøgning om prækvalifikation, 

henvises til vejledningen for den endelige ordning, der kan hentes på www.ens.dk/grundbe-

løb. 

 

Ansøgningsmaterialet til den midlertidige tilskudsordning består af følgende materiale: Denne 

vejledning og et ansøgningsskema der udfyldes via ansøgningsportalen: www.til-

skud.ens.dk/Dashboard/Login. Ansøgningsportalen kan også tilgås via hjemmesiden 

www.ens.dk/grundbeløb. Se kapitel 9 for yderligere information om, hvordan ordningen sø-

ges. 

 

Energistyrelsen opdaterer løbende ansøgningsportal og vejledning - vær derfor opmærksom 

på at anvende den seneste version af vejledningen. 

 

Energistyrelsen anbefaler, at hele vejledningen læses igennem, inden der ansøges om tilskud. 

Vejledningen kan bl.a. give svar på, om de påtænkte installationer og virksomheden, der sø-

ger, opfylder betingelserne for at få tilskud.  

Energistyrelsen tager forbehold for, at egentligt tilsagn om tilskud kun kan afgives efter en 

konkret vurdering af en konkret og fuldt oplyst ansøgning.  

 

Få mere at vide om tilskudsordningen  

På Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/grundbeløb findes oplysninger om tilskudsord-

ningen, herunder den seneste version af vejledningen samt overblik over tilskudsordningen 

og den generelle grundbeløbsindsats. De præcise regler for ordningen kan findes i Bekendt-

gørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af energitjenestele-

verandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges 

(BEK nr. 866 af 26/08/2019). 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte grundbeløbsteamet i Energistyrelsen på 

grundbeloeb@ens.dk (eller via portalen såfremt man har oprettet en ansøgning). 
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1 Definitioner af begreber   

Jf. Bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af ener-

gitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk 

nedlægges (BEK nr. 866 af 26/08/2019), varmeforsyningsloven samt den generelle gruppefri-

tagelsesforordning forstås følgende begreber således: 

1. Energitjenesteleverandør: Virksomheder omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen (BEK nr. 

866 af 26/08/2019. 

2. Støtteberettigede omkostninger: Forskellen i omkostningerne ved investering i en varme-

pumpe sammenlignet med et mindre miljøvenligt alternativ opgjort i overensstemmelse 

med artikel 41, nr. 6, litra b), i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. 

juni 2014. 

3. Grundbeløbsværk: Et kraftvarmeanlæg der modtog pristillæg under ordningerne grund-

beløb 1 og 2 samt treledstariffen, jf. lov om elforsyning § 58, stk. 1, nr. 1 og 2. 

4. Drift: Indkøb af energi til at drive varmepumpen, lovpligtige eftersyn og løbende optime-

ring af varmepumpen med henblik på at sikre optimal effektivitet. 

5. Vedligeholdelse: Reparation, udskiftning af reservedele og lignende. 

6. Installation: Rådgivning, dimensionering, tilkobling, indregulering og idriftsættelse af var-

mepumpen. 

7. Levering af varme: Varme leveret fra varmepumpen til bygningers rumvarme og forsyning 

med varmt vand. 

 

2 Formål med tilskudsordningen 

Formålet med tilskudsordningen er, at kunder ved et grundbeløbsværk, der beslutter at ned-

lægge fjernvarmeforsyningen, fremadrettet kan tilbydes tilskud til en attraktiv individuel var-

meløsning gennem eldrevne varmepumper på abonnement. 

 

Varmepumper på abonnement er en varmeløsning, hvor en leverandør installerer, vedligehol-

der og driver en varmepumpe i varmekundens hus mod en engangsbetaling, en fast månedlig 

ydelse samt betaling for den leverede varme. Den enkelte varmekunde undgår derved en stor 

investering, usikkerhed om varmeøkonomi, teknisk valg af varmepumpemodel samt drift og 

vedligehold.  

 

Den midlertidige ordning kan kun søges i 2019. Ordningen er oprettet, da det ikke kan udeluk-

kes, at enkelte værker allerede i 2019 får godkendt nedlæggelse af kommunen. Derfor skal 

det være muligt for varmekunder, der måtte stå uden en varmeløsning inden den endelige 

ordning er tilgængelig, at søge de 10 mio. kr., der er afsat i 2019. Den endelige ordning vil 

gælde fra og med 2020 for de resterende 60 mio. kr. af den samlede pulje, der er afsat i 2020-

2023. 
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3 Hvem kan ansøge og til hvad? 

Puljen udmøntes som indirekte støtte til nødstedte varmekunder, idet midlerne tildeles leve-

randører af varmepumper på abonnement, der kan levere varme til varmekunder, som er til-

knyttet grundbeløbsværker, der nedlægger forsyningen.  

 

For at kunne opnå tilsagn om tilskud skal en leverandør være udvalgt i forbindelse med til-

skudsordningen til nye forretningskoncepter for varmepumper (BEK nr. 807 af 23. juni 2016) 

og efterfølgende vælges af varmekunder, der mister fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbs-

værk. 

 

De tilskudsberettigede energitjenesteleverandører i den midlertidige ordning er: 

· Best Green A/S 

· FYRFYRET IVS 

· OK a.m.b.a. 

· SustainSolutions ApS 

Konkret ydes der tilskud til delvis dækning af energitjenesteleverandørernes omkostninger til 

indkøb af varmepumper, der installeres som abonnementsløsning hos varmekunder. Det er 

en forudsætning, at varmekunden tidligere har modtaget fjernvarme fra et grundbeløbsværk, 

og at fjernvarmeforsyningen nedlægges helt eller delvist i henhold til et af kommunalbesty-

relsen godkendt projektforslag. Der kan ydes tilskud med op til 15.000 kr. pr. varmepumpe, 

dog maks. 45 % af de støtteberettigede omkostninger. Tilskuddet skal anvendes direkte til en 

nedsættelse af varmekundens installationsomkostning. Se uddybning i kapitel 6.  

 

4 Rammer for tilskudsordningen 

Den midlertidige ordning gælder kun for de 10 mio. kr., der er afsat i 2019. Såfremt der søges 

om tilsagn om tilskud i 2020, henvises til den endelige ordning for puljen. 

 

4.1 Ansøgningsperiode 

Da ordningen er en midlertidig ordning, er der kun én ansøgningsrunde: 

Ansøgningsperiode:  1. september 2019 til den 1. november 2019 

Meddelelse om tilsagn:  forventeligt medio december 2019 

 

4.2 Procesbeskrivelse 

Processen for ansøgning, behandling og udbetaling forløber på følgende måde: 

1. Ansøger indsender udfyldt ansøgningsskema samt anden relevant dokumentation i form 

af bilag via ansøgningsportalen. 
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2. Energistyrelsen vurderer de modtagne ansøgninger på baggrund af tildelingskriterierne for 

ordningen. 

3. Energistyrelsen udmelder afgørelse om afslag eller tilsagn om tilskud. Herefter skal ansø-

ger acceptere tilsagnet. 

4. Projektperioden træder i kraft fra den dato, tilsagnet er meldt ud og slutter den dato, in-

stallationerne er oplyst endeligt afsluttet i ansøgningsskemaet.  

5. Ansøger indsender udbetalingsanmodning via ansøgningsportalen senest to måneder ef-

ter endt projektperiode. 

6. Energistyrelsen giver ansøger besked, efter udbetalingsanmodning er godkendt, eller hvis 

der gives afslag. 

7. Energistyrelsen udbetaler tilskud. 

 

5 Tildelingskriterier 

Der er en række grundlæggende forudsætninger for, at der kan gives tilsagn om tilskud. Disse 

tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der 

installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et 

grundbeløbsværk nedlægges (BEK nr. 866 af 26/08/2019). I det følgende fremgår de kriterier, 

ansøgningen skal opfylde for at opnå tilsagn om tilskud. Energistyrelsen vil for samtlige ansøg-

ninger afgøre, om ansøgningen er tilskudsberettiget på baggrund af en konkret vurdering. Det 

bemærkes, at ansøger er den tegningsberettigede juridiske person, der: 

· ansøger om tilskud,  

· modtager tilsagnet, 

· modtager og betaler fakturaer fra underleverandører 

· som modtager tilskuddet 

 

Kriterier vedr. ansøger  

1. Energitjenesteleverandøren skal være udvalgt i forbindelse med tilskudsordningen til nye 

forretningskoncepter for varmepumper.  

2. Energitjenesteleverandøren varetager ejerskabet af varmepumpen i minimum 10 år og til-

byder indkøb, installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen samt levering af 

varme. 

3. Energitjenesteleverandøren har på ansøgningstidspunktet efterkommet eventuelle krav 

om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har er-

klæret ulovlig og uforenlig med det indre marked.  

4. Energitjenesteleverandøren må ikke være kriseramt på ansøgningstidspunktet og i hele 

perioden frem til udbetaling af tilskud.  
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Ad 1. Som tidligere beskrevet skal leverandørerne være udvalgt gennem tilskudsordningen til 

nye forretningskoncepter for varmepumper (BEK nr. 807 af 23/06/2016). Er man ikke det, hen-

vises til den endelige ordning for puljen og prækvalifikationen for denne.  

 

Ad 2. For at sikre, at der er tale om en abonnementsløsning, skal energitjenesteleverandøren 

varetage ejerskabet af varmepumpen i minimum 10 år og tilbyde indkøb, installation, drift og 

vedligeholdelse af varmepumpen samt levering af varme. Skulle der opstå en situation, hvor 

ejerskabet af varmepumpen skal overdrages til en anden virksomhed, er dette muligt efter 

forudgående konkret vurdering og aftale med Energistyrelsen. 

 

Ad 3. Kravet gælder i hele perioden frem til udbetaling af støtte, jf. Gruppefritagelsesforord-

ningen. Det betyder, at en ansøger dels skal erklære, at virksomheden har efterkommet et-

hvert krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse 

har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked, og dels skal erklære, at ansøger er 

bekendt med, at hvis ansøger opnår tilsagn om tilskud, og gør brug af tilsagnet, er virksomhe-

den i hele støtteudbetalingsperioden forpligtet til at orientere Energistyrelsen, såfremt virk-

somheden bliver mødt med et krav om tilbagebetaling af støtte, eller der opstår tvivl herom. 

Energistyrelsen må ikke udbetale støtte til en virksomhed, som ikke har efterkommet ethvert 

krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen har fundet ulovlig og uforenelig 

med det indre marked. Energistyrelsen vil derfor stoppe udbetaling af tilskud. Kravet følger af 

art. 1, stk. 4, litra a og b, i den generelle gruppefritagelsesforordning. 

 

Ad 4. Det kræves, at ansøgere, der tildeles tilsagn om tilskud, ikke må være kriseramte, hvil-

ket gælder i hele perioden frem til udbetaling af tilskud, jf. Gruppefritagelsesforordningen. 

Dette betyder, at en ansøger dels skal erklære, at virksomheden ikke er kriseramt og dels 

skal erklære, at virksomheden straks vil orientere Energistyrelsen, såfremt virksomheden 

skulle blive kriseramt, eller der opstår tvivl herom efter ansøgningstidspunktet. Energistyrel-

sen må ikke udbetale støtte til en kriseramt virksomhed. Energistyrelsen vil derfor stoppe 

udbetaling af tilskud, hvis en støttemodtager bliver kriseramt, eller der opstår tvivl herom. 

Den udtømmende definition af, hvornår en virksomhed er kriseramt, fremgår af artikel 2, nr. 

18, i den generelle gruppefritagelsesforordning. Virksomheden skal derfor gøre sig bekendt 

med definitionen. Definitionen er vedlagt som bilag 1 til denne ansøgningsvejledning. 

 

Kriterier vedr. varmepumpen 

5. Varmepumpen skal være eldrevet og anvende en vedvarende energikilde, herunder luft 

eller jordvarme. 

6. Varmepumpeproducenten skal være momsregistreret (jf. bestemmelser vedr. udbeta-

ling). 
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Kriterier vedr. kunden 

7. Varmepumpen installeres hos en kunde, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk 

nedlægges i henhold til et af kommunalbestyrelsen godkendt projektforslag i overens-

stemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1792 af 27/12/2018 om godkendelse af pro-

jekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.  

8. Kundens fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk ophører senest i 2020. 

 

Ad 6. Bemærk at det kun er ved kommunegodkendte nedlukninger, der kan søges om tilskud 

fra puljen. Projektforslaget skal vedlægges ansøgningen med tilhørende dokumentation for, 

at projektforslaget er godkendt af den relevante kommune. 

Ad 7. Såfremt kundens varmeforsyning ophører senere end 2020, henvises til den endelige 

ordning for puljen. Her kan kunden købe en varmepumpe på abonnement med tilskud fra 

ordningen, såfremt der anvendes leverandører, der er prækvalificeret i forbindelse med den 

endelige ordning, og øvrige betingelser for at få tilsagn om tilskud er opfyldt. 

 

Kriterier vedr. aftalerne 

9. Kontrakter mellem energitjenesteleverandøren og kunden indgås med forbehold for Ener-

gistyrelsens tilsagn om tilskud. 

10. Hele tilskudsbeløbet anvendes til nedsættelse af kundens engangsbetaling til energitjene-

steleverandøren ved installation af varmepumpen. 

11. Kundens engangsbetaling til energitjenesteleverandøren ved installation af varmepumpen 

fremgår af kontrakten både inklusiv og eksklusiv indregning af tilskud. 

12. Indkøb må ikke gennemføres og installationsarbejderne ikke påbegyndes, førend Energi-

styrelsen har meddelt tilsagn om tilskud.   

 

Ad 8. Det er afgørende, at forbeholdet for energistyrelsens tilsagn om tilskud skrives ind i kon-

trakten for at kunne opfylde EU-kravet om tilskyndelsesvirkning ved tilskuddet. Dette uddybes 

i kapitel 8 om tilskyndelsesvirkning. 

 

Ad 9 og 10. For at sikre at det over for Energistyrelsen og kunden er synligt, at kunden har 

modtaget det fulde tilskud, skal prisen for engangsbetalingen fremgå i kontrakten med og 

uden indregning af det fulde tilskudsbeløb. Hertil bemærkes, at energitjenesteleverandørerne 

i forbindelse med ordningen forventes at have en prisstruktur, der kan opdeles i engangsbe-

taling, varmepris og abonnementspris. 

 

Ad 11. For ligeledes at opfylde kravene til tilskyndelsesvirkning (se kap 8) må indkøb, installa-

tionsarbejde osv. ikke være påbegyndt inden meddelelse om tilsagn. Energistyrelsen tjekker 

ved anmodning, om udbetaling, at faktura for køb af varmepumpen er dateret efter tidspunk-

tet for meddelelsen om tilsagn. Se afsnit 10.5 om udbetaling. 
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6 Tilskudsbeløb 

Der kan ydes tilskud til én varmepumpe pr. adresse med op til 15.000 kr. pr. varmepumpe, 

dog højest 45% af de støtteberettigede omkostninger.  

 

Principper og lovgrundlag for opgørelse af de støtteberettigede omkostninger præsenteres i 

de følgende afsnit. Her gennemgås, hvilke omkostninger der er støtteberettigede, metode for 

modregning af referenceanlæg og støtteloftet for tilskud. 

 

6.1 Støtteberettigede omkostninger 

Jf. artikel 41 stk. 6 om vedvarende energikilder i den generelle gruppefritagelsesordning er de 

støtteberettigede omkostninger de investeringsomkostninger, der er nødvendige for etable-

ring af en eldrevet varmepumpe, og som er direkte relateret til opnåelsen af det højeste mil-

jøbeskyttelsesniveau. 

 

De støtteberettigede omkostninger er i forbindelse med ordningen: 

1. Den indkøbspris leverandøren betaler for varmepumpen 

 

De støtteberettigede omkostninger omfatter ikke: 

1. Omkostninger til ekstrainstallationer 

2. Installationsomkostninger  

3. Arbejde, som udføres af indehavere eller ansatte i den virksomhed, der modtager tilskud. 

4. Omkostninger som er afholdt, inden Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud.  

Dette inkluderer forarbejder og omkostninger relateret til udarbejdelse af ansøgningen. 

 

De støtteberettigede omkostninger skal opgøres eksklusiv merværdiafgifter (moms), som ikke 

bæres endeligt af tilskudsmodtager. Ved opgørelse af en støtteberettiget omkostning mod-

regnes opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter eller lignende for den pågæl-

dende omkostning. Herunder modregnes evt. anden støtte modtaget til samme støtteberet-

tigede omkostninger. Se uddybning i kapitel 7. 

 

Det er yderligere fastlagt i gruppefritagelsesforordningens artikel 41, 6, b, at ”hvis omkost-

ningerne ved investering i produktion af energi fra vedvarende energikilder kan identificeres 

med henvisning til en lignende, mindre miljøvenlig investering, som rimeligvis kan antages at 

ville have været blevet gennemført uden støtten, udgør forskellen mellem omkostningerne 

ved begge investeringer den vedvarende energirelaterede omkostning og de støtteberetti-

gede omkostninger ”. 

 

Det er altså et krav fra EU, at der skal tages højde for et referenceanlæg og dettes pris i for-

bindelse med beregningen af de støtteberettigede omkostninger. Det fremgår også, at der 
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skal være tale om et billigere (investeringsomkostninger) og mindre miljøvenligt alternativ. 

Se næste afsnit for vejledning til modregning af referenceanlæg 

 

6.2 Modregning af referenceanlæg 

I forbindelse med valg af referenceanlæg kan identificeres en række mulige tekniske løsnin-

ger. Nedenstående er eksempler på referenceanlæg, der er valgt ud fra kriterierne om, at 

det skal være billigere og mindre miljøvenligt end den løsning, ordningen yder tilskud til.  

 

· El-radiatorer (inkl. opvarmning af brugsvand) 

· Træpillefyr (inkl. opvarmning af brugsvand) 

 

6.2.1 Prisfastsættelse af referenceanlæg 

Ansøger skal vedlægge dokumentation for prisfastsættelsen af referenceanlægget. Her kan 

fx anvendes oplysninger fra ”Den lille blå om varmepumper1”. Såfremt ansøger ønsker at an-

vende andre priser for referenceanlæg, vedlægges dokumentation for priser og redegørelse 

for beregning. 

 

Følgende gennemgår en metode for udregning af prisen på et referenceanlæg på baggrund 

af oplysningerne fra den lille blå. Her er taget udgangspunkt i indkøbsprisen for el-radiatorer 

som referenceanlæg, da det skønnes at være billigere end et træpillefyr. Metoden er bygget 

op om tre steps: 

· Dimensionering 

· Isolering af indkøbspris  

· Momsneutral pris 

 

Dimensionering: I ”Den lille blå om varmepumper” oplyses anlægsomkostningerne for en el-

radiator (inkl. opvarmning af vand) at være 20.000 kr. ved et varmebehov på 14,3 MWh om 

året. Denne pris tager dog ikke højde for individuelle forhold. Når der tages højde for indivi-

duelle forhold, må referenceprisen udregnes på baggrund af et konkret varmebehov. Det 

kan se sådan ud:   

 

20.000!["#. ] $ %![&'(/å#]

14,3![&'(/å#]
= )*+*#*-5*6#78!["#. ] 

 

                                                      
1 Bogen udgivet af Dansk Energi i 2019 og kan anvendes som opslagsværk mht. nøgletal og principløsninger. På side 18 gives oplysninger 

om anlægspris mm. for en el-radiator. 
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I overstående formel er X det enkelte hus’ varmebehov i MWh/år, og referenceprisen er pri-

sen for referenceanlægget i det specifikke hus. Ved et varmebehov på 18,1 MWh om året 

(standard husstand), ser anlægsomkostningen således ud:  

 

20.000!["#. ] $ 19,1![&'(/å#]

14,3![&'(/å#]
= 2:.314,;9!["#. ] 

 

Isolation af indkøbspris: Anlægsomkostningen oplyst i ”den lille blå”, antages at dække over 

både indkøb og installation. Jf. teknologikataloget kan det antages, at 70 procent af omkost-

ninger går til indkøb og at de resterende 30 procent går til installation. For at få indkøbspri-

sen på referenceanlægget fraregnes derfor omkostningerne til installation i det anvendte ek-

sempel:  

 

2:.314,;9!["#. ] $ 0,<0 = 1<.<20,2<!["#. ] 

 

Momsneutral pris: Da priserne i ”den lille blå” antages at være oplyst inkl. moms, skal der 

ske en yderligere nedjustering af referenceanlæggets pris, fordi prisen på referenceanlæg-

ges, ligesom prisen på varmepumpen, skal være momsneutral. Den endelige pris for referen-

ceanlægget for en standardhusstand kan derfor sættes til at være: 

 

1<.<20,2<!["#. ] $ 0,90 = 14.1<;,22!["#. ] 

 

6.2.2 Beregning af støtteloft  

Referenceanlæggets pris bruges til at beregne den mulige støtteintensitet og til at sikre, at 

der ikke gives for meget i tilskud til de støtteberettigede omkostninger. De støtteberettigede 

omkostninger er her indkøbsprisen for varmepumpen fratrukket prisen på referenceanlæg-

get (begge ex moms). Indkøbsprisen på varmepumpen dokumenteres ved konkrete tilbud 

fra varmepumpeproducenterne på varmepumper dimensioneret efter den enkelte hus-

stands varmebehov. 

 

Af de støtteberettigede omkostninger for den enkelte varmepumpe kan der, i henhold til 

gruppefritagelsesforordningen artikel 41, stk. 7, litra a), ydes tilskud til 45 procent af de støt-

teberettigede omkostninger.  

 

&>"87?>@A!8AøAA*B*@øB!["#. ] = C7-D"øB86#78!EF G 6#78!#*+*#*-5*>-@æHI["#. ] $ 0,4: 
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EKSEMPEL: 

Hvis indkøbsprisen på en varmepumpe til en standardhusstand er 60.000 kr., er det maksi-

male støttebeløb ved anvendelse af el-radiator som referenceanlæg følgende (jf. den lille blå 

om varmepumper): 

 

C;0.000!["#. ]!� !14.1<;,22!["#. ]!I $ 0,4: = 20.;20!["#. ] 

 

Der kan altså i dette eksempel ydes tilskud på op til 20.620 kr. inden for EU's støtteloft. Ord-

ningen giver dog højest 15.000 kr. i tilskud pr. varmepumpe. 

 

7 Støtte fra andre tilskudsordninger 

Tilskudsordningen administreres efter Bekendtgørelse nr. 866 af 26/08/2019 og i overens-

stemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17/06/2014 om visse kate-

gorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 

(den generelle gruppefritagelsesforordning). Den udbetalte støtte i forbindelse med ordnin-

gen udgør et tilskud. 

 

Der kan ydes støtte fra andre støtteordninger, forudsat at betingelserne vedrørende kumule-

ring i artikel 8 i den generelle gruppefritagelsesforordning er overholdt.  

 

Reglerne betyder, at ansøgere skal tage hensyn til, hvilken anden støtte de får fra offentlige 

myndigheder og sikre, at den samlede støtte ikke overstiger de tærskelværdier, som er angivet 

i den generelle gruppefritagelsesforordning artikel 8, jf. artikel 4, litra c og litra s.  

 

Støttereglerne fastsat i bekendtgørelsen om tilskudsordning til investering i eldrevne varme-

pumper til produktion af fjernvarme skal sammenholdes med de generelle støttelofter, jf. ar-

tikel 41 i den generelle gruppefritagelsesforordning, hvis der skal opnås støtte fra andre ord-

ninger.  

 

Støtte efter tilskudsordningen til investering i eldrevne varmepumper kan dog ikke kombine-

res (kumuleres) med nogen form for statsstøtte (herunder også de-minimis støtte) til de 

samme støtteberettigede omkostninger, hvis sådan en kombination ville medføre en overskri-

delse af den højeste støtteintensitet i henhold til artikel 41.  

 

Indberetning eller salg af energibesparelser i forbindelse med Energiselskabernes Energispa-

reindsats regnes i udgangspunkt ikke for statsstøtte. I det omfang der er modtaget støtte fra 

Energispareordningen, og denne støtte udgør statsstøtte, vil ansøger være forpligtet til at 

oplyse herom, så det kan indgå i vurdering af ansøgningen og støtteberegningen.   
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Hvis der på tilsagnstidspunktet er opnået tilsagn om anden offentlig støtte til de støtteberet-

tigede omkostninger, eller hvis der opnås sådan et tilsagn, efter Energistyrelsen har udmeldt 

tilsagn om tilskud til investeringen, er det afgørende for den endelige udbetaling af tilskud, at 

Energistyrelsen orienteres herom. Det skyldes, at tildelig af tilskud ikke må være i strid med 

den generelle gruppefritagelsesforordning.  

 

Derfor skal et eventuelt tilsagn om anden offentlig støtte til investeringer anføres i ansøg-

ningsskemaets budgetskabelon, og det skal ligeledes i projektbeskrivelsen (evt. med henvis-

ning til bilag) anføres, hvis ansøger har søgt om anden offentlig støtte, men endnu ikke mod-

taget tilsagn. Tilsvarende skal Energistyrelsen underrettes, hvis tilsagnshaveren opnår tilsagn 

om anden offentlig støtte, efter at Energistyrelsen har givet tilsagn. 

 

Ud fra oplysninger om anden offentlig støtte til de støtteberettigede omkostninger kan til-

skuddet nedsættes således, at det kombinerede tilskud ikke overstiger de grænser, der er fast-

sat i gruppefritagelsesforordningen. Denne nedsættelse af støttebeløbet gennemføres efter 

en konkret vurdering i Energistyrelsen. 

 

Det er tilsagnsmodtager, der skal sikre overholdelse af reglerne om kumuleret støtte, når der 

ansøges om støtte fra forskellige støtteordninger. For uddybning af opgørelse og udregning af 

størrelsen af statsstøtte henviser Energistyrelsen til Kommissionens meddelelse om anvendel-

sen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02), EU-

Tidende 2008, C155/10.  

 

8 Tilskyndelsesvirkning 

For at et projekt efter EU-reglerne (den generelle gruppefritagelsesforordning) kan opnå til-

skud, er det en forudsætning, at tilskuddet har en såkaldt tilskyndelsesvirkning. Kravet om 

tilskyndelsesvirkning betyder, at Energistyrelsen ikke yder tilskud til installationerne, hvis: 

1) Energitjenesteleverandøren og kunden har indgået en endelig aftale om installationen af 

varmepumpen forud for Energistyrelsens tilsagn om tilskud.  

2) Energistyrelsen vurderer, at varmepumpen installeres, uanset om der ydes tilskud efter 

denne bekendtgørelse. 

For at tilskuddet kan vurderes at have en tilskyndelsesvirkning på installationerne, må der in-

den tilsagn om tilskud ikke være indgået endelige aftaler om aktiviteter, leverancer m.v., på-

begyndt aktiviteter eller gennemført indkøb. Disse må først foretages efter, der er givet tilsagn 

om tilskud fra Energistyrelsens side.  
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Kundens køb af varmepumpe på abonnement skal derfor også være på betingelse af tilskud-

det, hvilket skal indgå i kontrakten. Hvis der ikke opnås tilskud fra ordningen, bortfalder kon-

trakten derved.  

 

BEMÆRK!  

1. Kontrakten skal være betinget af tilsagn om tilskud 

2. Indkøb og installation må ikke påbegyndes før tilsagn om tilskud er modtaget 

 

Det gælder endvidere, at kunden ikke må være pålagt projektet pga. krav i anden lovgivning. 

Er det tilfældet, har tilskuddet ingen indflydelse på, om det vil blive gennemført, og tilskuddet 

vil derfor ikke have den krævede tilskyndelsesvirkning. 

 

9 Ansøgning 

Ansøgning om tilskud fra ordningen indsendes for et samlet antal varmepumper i det samme 

område. Det vil sige, at leverandøren sender en ansøgning, der omfatter alle kunder, som le-

verandøren har indgået aftale (betingede) med, og som er tilknyttet det samme grundbeløbs-

værk. 

 

Ansøgningen indsendes via ansøgningsportalen: www.tilskud.ens.dk/Dashboard/Login 

Ansøger skal anvende virksomhedens NemID til at logge ind på portalen – bemærk, at ansøg-

ningen skal indsendes af den tegningsberettigede for virksomheden. Har virksomheden ikke 

NemID, kontaktes Energistyrelsen på mail: grundbeloeb@ens.dk. 

 

Efter man er logget ind, kan man oprette en ansøgning ved at klikke på ’opret ansøgning’ og 

herefter vælge puljen ’Grundbeløbsindsats: Midlertidig ordning for varmepumper på abonne-

ment’. Herved åbner ansøgningsskemaet, der er bygget op med en række faner, der skal ud-

fyldes, for at ansøgningen kan indsendes – se eksempel i figur 1. Man kan klikke på spørgs-

målstegn-ikonet for hjælp til udfyldelse af de enkelte felter.  
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Figur 1- ansøgningsskema 

 

Fane 1 – Min Profil 

På denne fane skal man ikke selv udfylde nogen felter. Felter udfyldes automatisk med op-

lysninger koblet til ens NemId eller digitale signatur. 

 

Sørg dog for at tjekke om oplysningerne er korrekte, eller om der er behov for rettelser til 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 man modtage notifikationer på ens e-mail, når der er nye 

opgaver eller information relateret til ens ansøgning. 

 

OBS: hvis den person der udfylder ansøgning, ikke er bemyndiget til at skrive under på virk-

somhedens vegne i denne type sager, skal der enten inviteres en hovedansvarlig (der er teg-

ningsberettiget) eller gives fuldmagt. En hovedansvarlige kan godkende ansøgning og ind-

sende den, når ansøgning er udfyldt. Der kan gives fuldmagt, hvis man ikke ønsker at invitere 

en hovedansvarlig. Fuldmagten kan findes på energistyrelsens hjemmeside 

www.ens.dk/grundbeløb.    

 

Til ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at virksomhedens tegningsregel overhol-

des. Dette gælder både, hvis der inviteres en hovedansvarlig (der er tegningsberettiget), der 

gives fuldmagt, eller hvis udfylder og godkender/ansøger er en og samme person (der er teg-

ningsberettiget).  

 

Fane 2 - Kontaktperson 
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På denne fane skal der udfyldes en række felter om ansøger. Angiv oplysninger på den per-

son der kan kontaktes, hvis Energistyrelsen har spørgsmål til ansøgningen. Den primære kon-

takt vil ske gennem portalen, men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at kunne 

komme i direkte kontakt med den ansvarlige person. 

 

Fane 3 - Projekt 

Her udfyldes nøgleinformationer vedrørende installationerne og varmekunderne. Der skal 

derudover angives et resumé af projektet for konvertering af varmeløsning hos de af ansøg-

ningen omfattede varmekunder. Såfremt der er brug for at knytte en kommentar til nogle af 

felterne med nøgleoplysning, kan de kommenteres i tekstfeltet ’resumé af projekt’. 

 

Fane 4 - Budget 

I fanen ’budget’ udfyldes tre nøgletal fra budgetskabelonen (de tal der fremgår af de røde 

felter i budgetskabelonen). Budgetskabelonen kan hentes på www.ens.dk/grundbeløb. Til do-

kumentation for budgettet skal der vedlægges tilbud på varmepumperne fra producenten 

(som dokumentation for indkøbspris). Derudover vedlægges metode for beregning af pris på 

referenceanlæg. 

 

Fane 5 - Tro og love 

På denne fane skal der ikke udfyldes nogen felter. Der skal dog sættes ”hak” ved erklærin-

gen. Ansøger bekræfter således, at alle givne oplysninger, herunder også i bilag, er korrekte 

og at alle betingelser for opnåelse af tilskud, der er beskrevet i bekendtgørelsen og vejled-

ningen, er opfyldt, og at ansøger påtager sig at underrette Energistyrelsen, såfremt de an-

givne oplysninger ændrer sig, inden sagen afsluttes. 

 

Derudover skal det oplyses, om det er den tegningsberettigede, der indsender ansøgningen. 

Hvis ikke det er den tegningsberettigede, der indsender ansøgning, skal der ligge en fuld-

magt fra den/de tegningsberettigede for virksomheden. 

 

Fane 6 – Vedhæft filer  

På denne fane kan der vedhæftes en række bilag, som beskrives i det følgende. 

  

1. Bilagsoversigt  

Ansøger udarbejder en bilagsoversigt, der gør det muligt for Energistyrelsens sagsbe-

handlere at navigere i de vedhæftede bilag. 

 

2. Kommunegodkendt projektforslag  

Ansøgningen skal vedlægges projektforslag vedr. nedlæggelse af fjernvarmen, som er 

godkendt af kommunen. I projektet skal indgå tidpunkter for nedlæggelse, samt hvilke 

adresser projektforslaget vedrører. 
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3. Dokumentation for kommunens godkendelse. 

Der skal vedlægges dokumentation for, at projektforslaget er godkendt af kommunen. 

Det kan fx være mødereferater eller anden form for skriftlig dokumentation. 

 

4. Budget m. adresseliste 

Energistyrelsen har udarbejdet en skabelon for budgettet, der skal vedlægges ansøg-

ningen. I skabelonen indgår bl.a. oplysninger om adresserne, der skal have tilskud til 

en varmepumpe på abonnement, indkøbsprisen på varmepumperne og de generelle 

projektomkostninger. Såfremt der er modtaget anden støtte til de samme støtteberet-

tigede omkostninger, indføres dette også i budgetskabelonen. Budgettet danner 

grundlag for beregningen af det tilskudsbeløb, der kan gives tilsagn om. 

 

5. Tilbud fra varmepumpeproducent 

Som dokumentation for den i budgettet oplyste indkøbspris på varmepumperne, ved-

lægges varmepumpeproducentens tilbud på de aktuelle varmepumper. Tilbuddene 

skal kunne kobles til de enkelte adresser, såfremt der er forskellige priser. 

 

6. Underskrevne kontrakter 

Som beskrevet under kap 8 tilskyndelsesvirkning, skal leverandøren af varmepumper 

på abonnement skrive kontrakter med kunderne, som er betinget af tilskud fra ordnin-

gen. Disse kontrakter skal vedlægges som bilag og nummereres i overensstemmelse 

med referencenumrene i budgetskabelonen. 

 

7. Evt. fuldmagt fra tegningsberettiget 

Ansøgningen skal indsendes i overensstemmelse med virksomhedens tegningsregler. 

Såfremt det ikke er den tegningsberettigede, der indsender ansøgningen, skal der ved-

hæftes en fuldmagt fra virksomhedens tegningsberettigede.  

 

Fane 7 – 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 foretage redigering, hvis der er be-

hov for det. Hvis alt er som det skal være, så sendes ansøgning ved at trykke på knappen 

”indsend”. 

 

Tilgå ansøgning 

Når en ansøgning er oprettet, kan den findes via ansøgers startside, der ser ud som vist i figur 

2. Her vil ansøgningen fremgå med journalnummer osv. Man åbner ansøgningen ved at klikke 

på den. 
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Figur 2 - ansøgers startside 

 

Når ansøgningen er åbnet, kan man ved hjælp at den øverste oversigt se nøgleinformationer 

om ansøgningen samt dens status, se figur 3. Under ’sagsforløb’ kan man se, hvilke aktiviteter, 

der er blevet afholdt i forbindelse med ansøgningen. Her vil også fremgå aktiviteter eller hen-

vendelser, som kræver en handling fra ansøger. I så fald kan man klikke på aktiviteten for at 

få flere oplysninger og igangsætte handlingen. Man kan altid kontakte Energistyrelsens sags-

behandler vha. den lilla knap ’kontakt Energistyrelsen’.  

 

 
Figur 3 – oversigt over status for og nøgleinformationer om ansøgningen 
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10 Afgørelser 

Efter modtagelse af ansøgning om tilskud gennemgår og vurderer Energistyrelsen oplysnin-

gerne i ansøgningen. På baggrund af det indsendte materiale og evt. yderligere oplysninger 

indhentet fra ansøger, afgør Energistyrelsen jf. tildelingskriterierne beskrevet i kap 5, om der 

kan gives tilsagn om tilskud.  

 

10.1 Afslag 

Ved meddelelse om afslag angiver Energistyrelsen, om ansøger er tilskudsberettiget, dvs. 

hvorvidt de opfylder tildelingskriterierne for at opnå tilsagn om tilskud. Hvis projektet i øvrigt 

opfylder kriterierne for at kunne modtage tilskud (se kapitel 5), kan Energistyrelsen stadig 

meddele helt eller delvist afslag, hvis: 

1. Energitjenesteleverandøren og kunden har indgået en endelig aftale om installatio-

nen af varmepumpen forud for Energistyrelsens tilsagn om tilskud.  

2. Energistyrelsen vurderer, at varmepumpen installeres, uanset om der ydes tilskud ef-

ter denne bekendtgørelse. 

3. Energistyrelsen vurderer, at varmepumpen ikke kan installeres. 

4. Energitjenesteleverandøren eller dennes koncernforbundne selskab er ejer af den 

bygning, hvor varmepumpen skal installeres.  

 

10.2 Tilsagn om tilskud 

Hvis Energistyrelsen giver tilsagn om tilskud til et projekt, sender Energistyrelsen et tilsagns-

brev til ansøger. Tilsagnsbrevet indeholder en tilsagnsskrivelse for et maksimalt tilskudsbeløb, 

en oversigt over godkendte støtteberettigede omkostninger (jf. Kap 6) samt en oversigt over 

generelle og særlige betingelser for udbetaling af tilskuddet, herunder den af Energistyrelsen 

fastsatte formelle start- og slutdato for projektet. Slutdatoen er fristen for afslutning af pro-

jektet. 

 

Sammen med tilsagnsbrevet vedlægger Energistyrelsen: 

· Standardvilkår for tilsagnet. 

· Ansøgererklæringer til brug ved anmodning om udbetaling, udsættelse, ejerskifte m.v. 

· Evt. oplysning om, at Energistyrelsen kræver revision af regnskab, hvis tilskuddet er 

500.000 kr. eller derover. Til dette vedlægges en revisionsinstruks. 

 

10.3 Accept af tilsagn 

Tilsagnet accepteres via ansøgningsportalen ved at trykke på den lilla knap ’accepter tilsagn’. 

Når tilsagnet accepteres, accepteres vilkårene, der fremgår af tilsagnsbrevet ligeledes. Accep-

teres et tilsagn, der er større end 500.000 kr., vedlægges dokumentation for revisors accept 

af revisionsopgaven. Dette gøres via vedhæft-filer-funktionen, når tilsagnet accepteres. 



 

 Side 20 af 23 

 

Såfremt energitjenesteleverandøren ikke ønsker at acceptere tilsagnet vælges knappen ’til-

sagn accepteres ikke’, i så fald bortfalder tilsagnet. 

 

10.4 Ændring af projektet 

Installationer, kontrakter osv. skal som hovedregel gennemføres som godkendt af Energisty-

relsen på tilsagnstidspunktet. Hvis der opstår behov for ændringer i f.eks. tidsplan, teknisk 

udførelse eller driftsansvarlig, ansøges Energistyrelsen om godkendelse hertil, før ændringen 

gennemføres. Energistyrelsen kan altså på baggrund af en begrundet skriftlig anmodning god-

kende visse ændringer, men det vurderes altid ud fra den enkelte sag. Vurderingen baseres 

på, at den foreslåede ændring ikke ændrer væsentligt på indholdet i den oprindelige ansøg-

ning, eller at væsentlige dele af installationer, kontrakter osv. stadig kan gennemføres.  

 

Den skriftlige anmodning om ændringer ift. Installationer, kontrakter osv. er vigtig for at undgå 

efterfølgende afslag ved anmodning om udbetaling af tilskud som følge af væsentlige ændrin-

ger tidligere i processen.  

 

Ændringer kan medføre, at der også sker ændringer i de støtteberettigede omkostninger og 

det endelige tilskudsbeløb. Dog kan der ikke udbetales et højere støttebeløb end det, som er 

udmeldt i tilsagnet. 

 

10.5 Udbetalingsanmodning 

Når installationerne er afsluttet, skal ansøger indsende en udbetalingsanmodning til Energi-

styrelsen senest to måneder efter afslutningen af sidste installation. Udbetalingsanmodningen 

sendes ligesom ansøgningen via ansøgningsportalen. 

 

I udbetalingsanmodningen afrapporteres projektet i korte træk ved at oplyse om, hvorvidt 

gennemførelsen af projektet har været i overensstemmelse med eller afviger fra beskrivelsen 

af projektet i ansøgningen.  

 

Udbetalingsanmodningen skal derudover indeholde et projektregnskab med oplysninger om 

de afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger samt en oversigt over regnskabsbilag. 

Projektregnskabet er bygget op ligesom budgettet. I projektregnskabet skal dokumenteres de 

faktiske afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger, og det endelige tilskudsbeløb 

skal beregnes på baggrund af disse.  Alle projektets omkostninger skal altså være afholdt og 

betalt inden for projektperioden. En omkostning er afholdt, når ansøger/tilsagnshaver har på-

taget sig eller indgået aftale om en økonomisk forpligtelse i tilknytning til investeringen. Alle 

regninger og fakturaer skal være dateret inden for projektperioden. 
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Såfremt de faktisk afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger er lavere end angivet i 

forbindelse med tilsagnet, nedjusteres tilskuddet således, at støtteintensiteten svarer til det i 

tilsagnet angivne. Såfremt de faktisk afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger er 

højere end angivet i forbindelse med tilsagnet, fastholdes tilskuddet, således at støttebeløbet 

svarer til det i tilsagnet angivne.  

 

Energistyrelsen giver ansøger besked, efter udbetalingsanmodning er godkendt, eller hvis der 

gives afslag. Energistyrelsen udbetaler herefter tilskuddet. 

 

10.6 Annullering og tilbagebetaling af tilskud 

Hvis investeringen ikke er afsluttet ved fristen angivet i tilsagnet, kan Energistyrelsen annul-

lere tilsagnet om tilskud. Eventuelt allerede udbetalte tilskud til investeringen kan også blive 

krævet tilbagebetalt. Dog kan der ansøges om ændring eller forlængelse af projektet jf. afsnit 

10.4. 

 

Energistyrelsen kan træffe afgørelse om helt eller delvist annullering af og tilbagebetaling af 

tilskud, hvis:  

1. Energitjenesteleverandøren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller har 

fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. 

2. Betingelserne for tilsagn eller udbetaling ikke er opfyldte. 

3. Installationen ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud, jf. dog § 11, stk. 

2. 

4. Den i tilsagnet fastsatte frist for installationens gennemførelse og indsendelse af ud-

betalingsanmodning overskrides, jf. dog § 11, stk. 1. 

5. Energitjenesteleverandøren ikke opfylder de øvrige fastsatte vilkår for tilskud. 

6. Tildeling af tilskud er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 

af 17. juni 2014. 

 

Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige be-

løb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er 

fastsat i § 5, i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 

kr. 

 

11 Dokumentationskrav og oplysningspligt 

Ansøger er modtager af tilskuddet og ansvarlig for, at betingelser og frister i tilsagnet bliver  

overholdt. 

 

I hele ansøgningsperioden kan Energistyrelsen anmode ansøger om yderligere oplysninger for 

at underbygge ansøgningen. Enhver der modtager tilskud efter bekendtgørelsen nr. 688 af 
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26/08/2019, er forpligtet til, efter anmodning fra Energistyrelsen, at afgive enhver oplysning, 

der har betydning for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes. Energi-

styrelsen kan kræve, at oplysninger bekræftes af en uafhængig ekspert. Energistyrelsen kan 

foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af udbetalingsanmodninger og afsluttede sager 

om tilskud. Energistyrelsen kan til enhver tid forlange at få originale bilag forevist. 

 

Tilskudsmodtager meddeler Energistyrelsen om forhold, der kan medføre bortfald eller tilba-

gebetaling af tilskud. Tilskudsmodtager orienterer Energistyrelsen om væsentlige ændringer i 

forhold til de oplysninger, som fremgår af tilsagnsskrivelsen, f.eks. udskydelse af installationer 

på grund af leveranceforsinkelse eller manglende tilladelse fra offentlige myndigheder, som 

betyder, at projektet ikke kan gennemføres, eller ikke kan gennemføres som planlagt. Se afsnit 

10.4 i vejledningen.  

 

12  Lov og retsgrundlag 

Tilskudsordningen administreres efter Bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til 

varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarme-

forsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges (BEK nr. 866 af 26/08/2019) og i overensstem-

melse med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17/06/2014 om visse kategorier 

af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (den 

generelle gruppefritagelsesforordning).  

Energistyrelsen gør opmærksom på, at lukning af forsyning fra et kollektivt varmeforsynings-

anlæg kræver udarbejdelse af et projektforslag, som skal godkendes i henhold til varmeforsy-

ningsloven. Det fremgår af varmeforsyningslovens projektbekendtgørelse (BEK nr. 1792 af 

27/12/2018), § 27, stk. 2, at kommunalbestyrelsen ved godkendelsen af et projekt bl.a. skal 

påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.  

Ved tilsagn om tilskud tager Energistyrelsen ikke stilling til, om projektet i øvrigt er i overens-

stemmelse med varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.  

Hvis projektet ikke kan godkendes efter de gældende regler, kan kommunen søge Energisty-

relsen om dispensation. Energistyrelsen vil herefter tage stilling til, om der kan meddeles di-

spensation i det konkrete tilfælde.  

 

Forordning: 

1. Kommissionens forordning (EF) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af 

støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, 

EU-Tidende 2014, L 187, side 1. For relevante uddrag fra den generelle gruppefritagel-

sesforordning, se bilag 1 og 2. 
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Love og bekendtgørelser: 

1. Bekendtgørelse nr. 866 af 26/08/2019 om midlertidig ordning for tilskud til varmepum-

per der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmefor-

syning fra et grundbeløbsværk nedlægges 

2. Bekendtgørelse nr. 807 af 23/06/2016 om tilskud til nye forretningskoncepter for var-

mepumper. 

3. Bekendtgørelse nr. 1792 af 27/12/2018 om godkendelse af projekter for kollektive var-

meforsyningsanlæg. 

4. Lovbekendtgørelse nr. 565 af 02/06/2014 om tilladelse til etablering og ændring af el-

produktionsanlæg. 

13 Bilag  

Bilag 1: Artikel 2, nr. 18, i den generelle gruppefritagelsesforordning.  

Bilag 2: Bilag 1 i den generelle gruppefritagelsesforordning. 



18)  »kriseramt virksomhed«: virksomhed, for hvilken mindst én af følgende omstændigheder gælder: 

a)  for selskaber med begrænset ansvar (bortset fra en SMV, der har bestået i mindre end tre år, eller, med hensyn 
til støtteberettigelse til risikofinansieringsstøtte, en SMV inden for de første syv år efter dens første kommerci
elle salg, der efter en due diligence-undersøgelse foretaget af den udvalgte finansielle formidler opfylder betin
gelserne for risikofinansieringsinvestering), når over halvdelen af selskabets tegnede kapital er forsvundet som 
følge af akkumulerede tab. Dette er tilfældet, når der ved at trække de akkumulerede tab fra reserverne (og alle 
andre poster, der almindeligvis betragtes som en del af virksomhedens egenkapital) forekommer et negativt 
akkumuleret beløb på over halvdelen af den tegnede kapital. I denne bestemmelse forstås ved »selskab med 
begrænset ansvar« navnlig de virksomhedstyper, der nævnes i bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU (1), og »kapital« omfatter, når det er relevant, en eventuel kurspræmie 

b)  for selskaber, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld (bortset fra en 
SMV, der har bestået i mindre end tre år, eller, med hensyn til støtteberettigelse til risikofinansieringsstøtte, en 
SMV inden for de første syv år efter dens første kommercielle salg, der efter en due diligence-undersøgelse fore
taget af den udvalgte finansielle formidler opfylder betingelserne for risikofinansieringsinvestering), når over 
halvdelen af selskabets kapital som opført i selskabets regnskaber er forsvundet som følge af akkumulerede 
tab. I denne bestemmelse forstås ved »selskab, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for 
selskabets gæld« navnlig de virksomhedstyper, der er nævnt i bilag II i direktiv 2013/34/EU 

c) når virksomheden er under konkursbehandling eller efter de nationale regler opfylder kriterierne for konkurs
behandling på begæring af dens kreditorer 

d)  når virksomheden har modtaget redningsstøtte og endnu ikke har tilbagebetalt lånet eller bragt garantien til 
ophør eller har modtaget omstruktureringsstøtte og stadig er underlagt en omstruktureringsplan 

e)  når virksomheden ikke er en SMV og i de seneste to år har haft og stadig har: 

1)  en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5 og 

2)  en EBITDA-rentedækningsrate på under 1,0 

19)  »territoriale udgiftsforpligtelser«: forpligtelser, som den støttetildelende myndighed pålægger støttemodtagere, til at 
anvende et minimumsbeløb og/eller opretholde et minimumsniveau af produktionsaktivitet i et bestemt territo
rium 

20)  »justeret støttebeløb«: den maksimalt tilladte støtte til et stort investeringsprojekt beregnet efter følgende formel: 

maksimalt støttebeløb = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) 

hvor: R er den maksimale støtteintensitet for det pågældende område, der er fastsat i et godkendt regionalstøtte
kort, som er i kraft på datoen, hvor støtten tildeles, uden hensyn til den forhøjede støtteintensitet for SMV'er; A er 
de første 50 mio. EUR af de støtteberettigede omkostninger, B er de støtteberettigede omkostninger mellem 
50 mio. EUR og 100 mio. EUR, og C er de støtteberettigede omkostninger over 100 mio. EUR 

21)  »tilbagebetalingspligtigt forskud«: et lån til et projekt, der udbetales i en eller flere rater, og hvor betingelserne for 
tilbagebetalingen afhænger af projekts resultater 

22)  »bruttosubventionsækvivalent«: støttebeløbet, hvis støtten var blevet ydet i form af et tilskud til støttemodtageren, 
før eventuelle fradrag af skatter og afgifter 

23) »arbejdets påbegyndelse«: enten påbegyndelsen af etablerings-/anlægsarbejdet i forbindelse med investeringspro
jektet eller det første retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør inve
steringen irreversibel, alt efter hvad der indtræffer først. Erhvervelse af jord og andet forberedende arbejde såsom 
indhentning af tilladelser og gennemførlighedsundersøgelser betragtes ikke som en påbegyndelse af arbejdet. I 
forbindelse med virksomhedsovertagelser er »arbejdets påbegyndelse« tidspunktet for erhvervelsen af aktiver, der 
er direkte knyttet til den erhvervede virksomhedsenhed 

24)  »store virksomheder«: virksomheder, der ikke opfylder kriterierne i bilag I 
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(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beret
ninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19). 

BILAG 1 TIL ANSØGNINGSVEJLEDNING - DEFINITION AF KRISERAMT VIRKSOMHED (DEF. NR. 18)



BILAG I 

DEFINITION AF SMV 

Artikel 1 

Virksomhed 

Som virksomhed betragtes enhver enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet. Herunder hører 
også enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder, der udøver en håndværksmæssig aktivitet eller andre aktiviteter, 
samt partnerskaber eller foreninger, der regelmæssigt udøver en økonomisk aktivitet. 

Artikel 2 

Antal beskæftigede og finansielle tærskler til afgrænsning af virksomhedskategorierne 

1. Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) omfatter virksomheder, som beskæf
tiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 
43 mio. EUR. 

2. Ved små virksomheder i kategorien SMV forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en 
årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 10 mio. EUR. 

3. Ved mikrovirksomheder i kategorien små og mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger 
under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 2 mio. EUR. 

Artikel 3 

Typer af virksomheder, som tages i betragtning ved beregning af antal beskæftigede og beløbsstørrelser 

1. Ved »uafhængig virksomhed« forstås enhver virksomhed, der ikke betegnes som partnervirksomhed, jf. stk. 2, eller 
som tilknyttet virksomhed, jf. stk. 3. 

2. Ved »partnervirksomhed« forstås alle virksomheder, der ikke betegnes som tilknyttede virksomheder, jf. stk. 3, og 
mellem hvilke der består følgende forbindelse: en virksomhed (den overordnede virksomhed) besidder alene eller i fælles
skab med en eller flere tilknyttede virksomheder, jf. stk. 3, 25 % eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne i en 
anden virksomhed (den underordnede virksomhed). 

En virksomhed kan dog stadig betegnes som uafhængig, dvs. uden partnervirksomheder, selv om 25 %-tærsklen er nået 
eller overskrides, hvis der er tale om følgende investorkategorier, forudsat at disse hverken enkeltvis eller i fællesskab er 
tilknyttet den pågældende virksomhed som defineret i stk. 3: 

a) offentlige investeringsselskaber, venturekapitalselskaber, fysiske personer eller grupper af fysiske personer, der regel
mæssigt udøver virksomhed som venturekapitalinvestorer og investerer egne midler i ikke-børsnoterede virksomheder 
(»business angels«), forudsat at disse »business angels« samlet investerer under 1 250 000 EUR i en enkelt virk
somhed. 

b)  universiteter eller nonprofit-forskningscentre 

c)  institutionelle investorer, herunder regionaludviklingsfonde 

d)  selvstyrende lokale myndigheder med et årligt budget på mindre end 10 mio. EUR og færre end 5 000 indbyggere. 

3. Ved »tilknyttede virksomheder« forstås virksomheder, mellem hvilke der består en af følgende former for forbin
delse: 

a) en virksomhed besidder flertallet af de stemmerettigheder, der er tillagt aktionærerne eller deltagerne i en anden virk
somhed 

b) en virksomhed har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne af administrations-, ledelses- eller tilsyns
organet i en anden virksomhed 
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BILAG 2 TIL ANSØGNINGSVEJLEDNING - TIL BRUG FOR OPGØRELSE AF VIRKSOMHEDSSTØRRELSE



c)  en virksomhed har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i medfør af en med denne 
indgået aftale eller i medfør af en bestemmelse i dennes vedtægter 

d)  en virksomhed, som er aktionær eller selskabsdeltager i en anden virksomhed, råder alene, i medfør af en aftale med 
andre aktionærer eller selskabsdeltagere i denne anden virksomhed, over flertallet af aktionærernes eller selskabsdelta
gernes stemmerettigheder. 

Der består en formodning om, at der ikke foreligger bestemmende indflydelse, hvis de i stk. 2, andet afsnit, nævnte inve
storer hverken direkte eller indirekte blander sig i forvaltningen af den pågældende virksomhed, når der ses bort fra de 
rettigheder, som de har i deres egenskab af indehavere af kapitalandele. 

Virksomheder mellem hvilke der, via en eller flere andre virksomheder, eller med de i stk. 2 nævnte investorer, består en 
eller flere forbindelser som nævnt i første afsnit, betragtes også som tilknyttede virksomheder. 

Virksomheder, mellem hvilke der via en fysisk person eller en gruppe af fysiske personer, som handler i fællesskab, 
består en eller flere af disse forbindelser, betragtes også som tilknyttede virksomheder, hvis disse virksomheder udøver 
deres aktiviteter eller en del af deres aktiviteter på det samme relevante marked eller på tilgrænsende markeder. 

Som »tilgrænsende marked« betragtes markedet for et produkt eller en tjenesteydelse i et foregående eller efterfølgende 
omsætningsled i forhold til det relevante marked. 

4. Bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, andet afsnit, betragtes en virksomhed ikke som en SMV, hvis 
mindst 25 % af dens kapital eller dens stemmerettigheder kontrolleres direkte eller indirekte af et eller flere offentlige 
organer enkeltvis eller i fællesskab. 

5. Virksomhederne kan afgive en erklæring om deres status som uafhængig virksomhed, partnervirksomhed eller 
tilknyttet virksomhed samt om dataene vedrørende de i artikel 2 nævnte tærskler. Selv om kapitalen er spredt på en 
sådan måde, at det ikke er muligt præcist at afgøre, hvem der ejer den, kan en sådan erklæring afgives, ved at virksom
heden i god tro erklærer, at den med rimelighed kan antage, at en enkelt virksomhed eller flere indbyrdes tilknyttede 
virksomheder i fællesskab eller fysiske personer eller en gruppe af fysiske personer ikke ejer mindst 25 % af den. Sådanne 
erklæringer bevirker ingen indskrænkning af den kontrol, som er fastlagt i de nationale regler eller i EU-reglerne. 

Artikel 4 

Data, der skal anvendes ved beregning af antal beskæftigede, beløbsstørrelser og referenceperiode 

1. De data, der anvendes ved beregning af antal beskæftigede og beløbsstørrelser, er dataene fra det seneste afsluttede 
regnskabsår, og de beregnes på årsbasis. De anvendes fra datoen for regnskabsafslutningen. Det pågældende omsætnings
beløb beregnes eksklusive moms og andre indirekte skatter og afgifter. 

2. Hvis en virksomhed på datoen for regnskabsafslutningen konstaterer, at tærsklerne for antal beskæftigede eller de 
finansielle tærskler, som anført i artikel 2, på årsbasis er overskredet eller ikke er nået, medfører dette kun, at virksom
heden får eller mister status som mellemstor virksomhed, lille virksomhed eller mikrovirksomhed, hvis tærsklerne er 
overskredet i to på hinanden følgende regnskabsår. 

3. Hvis der er tale om nyetablerede virksomheder, hvis regnskaber endnu ikke er afsluttet, beregnes de pågældende 
data på grundlag af et skøn foretaget i god tro i løbet af regnskabsåret. 

Artikel 5 

Antal beskæftigede 

Antal beskæftigede er lig antallet af årsværk, dvs. det antal personer, der på fuld tid har arbejdet i den pågældende virk
somhed eller for denne virksomheds regning i løbet af hele det pågældende år. Arbejde præsteret af personer, der ikke 
har arbejdet hele året, personer som har arbejdet på deltid, uanset arbejdsforholdets varighed, og sæsonarbejdende indgår 
som brøkdele af årsværk. Til beskæftigede medregnes: 

a)  lønmodtagere 

b)  personer, der arbejder for virksomheden, har et underordnelsesforhold til denne og sidestilles med lønmodtagere i 
national ret 
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c)  aktive virksomhedsejere 

d)  partnere, der regelmæssigt arbejder i virksomheden og nyder godt af økonomiske fordele fra virksomhedens side. 

Lærlinge og elever under erhvervsuddannelse, som har indgået en lærlingekontrakt eller en erhvervsuddannelseskontrakt, 
medregnes ikke i antal beskæftigede. Barselsorlov og forældreorlov medregnes ikke. 

Artikel 6 

Fastlæggelse af data om en virksomhed 

1. Er der tale om en uafhængig virksomhed, fastsættes dataene, herunder antal beskæftigede, udelukkende på grundlag 
af denne virksomheds regnskaber. 

2. Er der tale om en virksomhed, der har partnervirksomheder eller tilknyttede virksomheder, fastsættes dataene, 
herunder antal beskæftigede, på grundlag af virksomhedens regnskaber og andre data eller — såfremt sådanne foreligger 
— virksomhedens konsoliderede regnskab eller de konsoliderede regnskaber, hvori virksomheden indgår ved konsolide
ring. 

De i første afsnit nævnte data forenes med dataene for den pågældende virksomheds eventuelle partnervirksomheder, der 
er umiddelbart over- eller underordnet denne. Foreningen sker proportionelt med den højeste af enten den procentvise 
andel af kapitalen eller af stemmerettighederne. Er der tale om gensidig deltagelse, anvendes den højeste af disse 
procentsatser. 

Til de i første og andet afsnit nævnte data lægges 100 % af dataene for eventuelle virksomheder, der er direkte eller indi
rekte tilknyttet den pågældende virksomhed, og som ikke allerede indgår i regnskaberne ved konsolidering. 

3. Ved anvendelsen af stk. 2 er dataene for virksomheder, der er tilknyttet den pågældende virksomhed, de data, der 
fremgår af deres regnskaber og andre data, i konsolideret form, såfremt denne findes. Dertil lægges 100 % af dataene for 
virksomheder, der er tilknyttet disse partnervirksomheder, undtagen hvis deres data allerede indgår ved konsolidering. 

Ved anvendelsen af stk. 2 er dataene for virksomheder, der er tilknyttet den pågældende virksomhed, de data, der 
fremgår af deres regnskaber og andre data, i konsolideret form, såfremt denne findes. Til disse føjes proportionelt 
dataene for eventuelle partnervirksomheder til disse tilknyttede virksomheder, der er umiddelbart over- eller underordnet 
disse, hvis de ikke allerede indgår i det konsoliderede regnskab i et forhold, som mindst svarer til den procentsats, der er 
fastsat i henhold til stk. 2, andet afsnit. 

4. Hvis antallet af beskæftigede i en given virksomhed ikke fremgår af det konsoliderede regnskab, beregnes antallet 
ved proportionel forening af dataene for de virksomheder, som denne virksomhed er partnervirksomhed med, og med 
tillæg af dataene vedrørende de virksomheder, som den er tilknyttet.  
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