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Indledning 

Formålet med tilskudsordningen er at yde tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper, 

som fortrænger fossilbaseret produktion af fjernvarme uden for kvotesektoren. Tilskuddet 

skal bidrage til at imødegå de prisstigninger, der forventes ved en udfasning af grundbeløbet 

i udgangen af 2018. Ordningen inkluderer eldrevne varmepumper, der anvender vedvarende 

energikilder, herunder geotermi mm. samt overskudsvarme fra industri, serviceerhverv, spil-

devandsanlæg og lignende. Energistyrelsen administrerer efter Bekendtgørelse om tilskud til 

investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme (BEK nr. 1757 af 

29/12/2017), hvilke projektansøgninger der ydes tilskud til. Målgruppe for tilskudsordningen 

er decentrale kraftvarmeværker, som modtager grundbeløb.  

 

Ansøgningsmaterialet til tilskudsordningen består af følgende dokumenter: Denne vejled-

ning og et ansøgningsskema. 

 

Denne vejledning beskriver tilskudsordningen, kravene til ansøgeren og projektet samt de 

praktiske forhold, man som ansøger skal tage højde for. Ansøgningsskemaet udfyldes med 

oplysninger om ansøgers virksomhed og uddybende spørgsmål om det projekt, der søges til-

skud til.  

 

Ansøgningsmaterialet findes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk/grundbeløb  

Ansøgningsmaterialet skal sendes til følgende e-mailadresse: grundbeloeb@ens.dk  

 

Der er fastlagt to* ansøgningsrunder til tilskud.  

· Den første ansøgningsrunde i perioden fra den 1. september 2017 til den 1. no-
vember 2017.  

· Den anden ansøgningsrunde i perioden fra den 1. marts 2018 til den 1. maj 2018.  
 

* Såfremt der er midler til overs fra anden runde, kan der oprettes en tredje runde i perioden fra den 1. septem-

ber 2018 til den 1. november 2018. 

 

Energistyrelsen opdaterer løbende ansøgningsmaterialet.  

Vær derfor opmærksom på at anvende den seneste version af vejledningen og ansøgnings-

skemaet. 

 

Energistyrelsen anbefaler, at hele vejledningen læses igennem, inden der ansøges om til-

skud. Vejledningen kan bl.a. give svar på, om det påtænkte projekt og virksomheden, der sø-

ger, opfylder betingelserne for at få tilskud.  

Dette med forbehold for, at egentligt tilsagn om tilskud kun kan afgives efter en konkret 

vurdering af en konkret og fuldt oplyst ansøgning.  
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Få mere at vide om tilskudsordningen  

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

ordningen, herunder de seneste ændringer i materialet samt overblik over tilskudsordningen 

og den generelle indsats over for grundbeløbsværkerne. De præcise regler for ordningen kan 

findes i Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af 

fjernvarme (BEK nr. 1757 af 29/12/2017). 

 

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

 

Grundbeløbsteamet: 

e-mail: grundbeloeb@ens.dk 

 

Christina Ellegaard Fich Peter W. Bentzen  Sidsel Skov Birkbak 

tlf.: 33 92 66 46 tlf.: 33 92 75 22 tlf.: 33 92 76 19 
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Definitioner af begreber   

Jf. Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjern-

varme, varmeforsyningsloven samt Den Generelle Gruppefritagelsesforordning forstås føl-

gende begreber således: 

 

1. Eldrevne varmepumper 
Varmepumper der alene drives af en eller flere elmotorer.  

2. Vedvarende energikilder 
Følgende vedvarende ikke-fossile energikilder: vind, sol, aerotermisk, geotermisk, hydro-

termisk energi og havenergi, vandkraft, biomasse, gas fra deponeringsanlæg, gas fra spil-

devandsbehandlingsanlæg og biogas. 

3. Overskudsvarme 
Overskudsvarme og spildvarme fra industri, serviceerhverv, spildevandsanlæg og lignen-

de. 

4. Anlæg, der ikke er omfattet af CO2-kvotesystemet  
Anlæg til produktion af fjernvarme til bygningers opvarmning eller opvarmet brugsvand, 

som i medfør af lov om CO2-kvoter ikke er omfattet af kvotesystemet. 

5. Den Generelle Gruppefritagelsesforordning  

Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støt-

tes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, EU-

Tidende 2014, L 187, s. 1. 

6. Grundbeløbsstøtte 

Støtte til decentrale kraftvarmeenheder under ordningerne grundbeløb 1 og 2 samt tre-

ledstariffen, jf. lov om elforsyning § 58, stk. 1, nr. 1 og 2.  

1 Hvem kan ansøge og til hvad? 

Der er en række grundlæggende forudsætninger for, at der kan gives tilsagn om støtte til in-

vestering i eldrevne varmepumper. Disse tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om tilskud til 

investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme (BEK nr. 1757 af 

29/12/2017) Og Den Generelle Gruppefritagelsesforordning. 

 

Der kan tildeles støtte til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme, 

hvis virksomheden i dag allerede modtager grundbeløb 1, 2 eller støtte fra treledstariffen.  
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Foruden dette, er det en forudsætning, at den eldrevne varmepumpe fortrænger eksiste-

rende fjernvarmeproduktion baseret på fossile brændsler fra værker, der ikke er omfattet af 

CO2-kvotesystemet. 

Tilskud kan kun gives til juridiske personer. Det vil sige, at både offentlige og private virk-

somheder kan modtage tilskud, når de på tidspunktet for ansøgningen modtager grundbe-

løbsstøtte, samt har den tekniske og finansielle kapacitet til at gennemføre et tilskudsberet-

tiget projekt.  

 

Derudover skal virksomhedens produktionssted være i Danmark, og virksomheden skal af-

holde omkostningerne til det tilskudsberettigede projekt. 

 

Tilsagnshaver/ansøger er derfor den tilskudsberettigede juridiske person, der: 

 

1. ansøger om tilskud,  

2. modtager tilsagnet, 

3. afholder projektomkostningerne,  

4. modtager fakturaer fra leverandører, 

5. betaler udgifterne, og  

6. som modtager tilskuddet 

 

Det kræves i øvrigt, at modtagere af støtte ikke må være kriseramte, hvilket gælder i hele 

perioden frem til udbetaling af støtte jf. Gruppefritagelsesforordningen. Dette betyder, at en 

ansøger dels skal erklære, at virksomheden ikke er kriseramt og dels skal erklære, at virk-

somheden straks vil orientere Energistyrelsen, såfremt virksomheden skulle blive kriseramt, 

eller der opstår tvivl herom, efter ansøgningstidspunktet. Den udtømmende definition af, 

hvornår en virksomhed er kriseramt, fremgår af artikel 2, nr. 18, i den generelle gruppefrita-

gelsesforordning. Virksomheden skal derfor gøre sig bekendt med definitionen. Definitionen 

er vedlagt som bilag til denne ansøgningsvejledning. 

 

2 Rammer for tilskudsordningen 

Rammerne for tilskudsordningen klarlægger fordelingen af puljen i henholdsvis 2017 og 

2018.  

 

2.1 Ansøgningsperiode 

Ordningen afvikles i udgangspunktet over to ansøgningsrunder: en i 2017 og en i 2018. 

 

Ansøgningsrunde 2017 
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· Åbent for ansøgninger: 1. september 2017 til den 1. november 2017, samt en ekstra 
ansøgningsrunde fra d. 14. november til 1. december 2017 

· Tilsagn: forventeligt medio december 2017 
 

Ansøgningsrunde 2018 

· Åbent for ansøgninger: 1. marts 2018 til den 1. maj 2018 

· Tilsagn: forventeligt medio juni 2018 
 

Såfremt midlerne fra anden runde ikke er opbrugt, kan der afvikles en tredje ansøgningsrun-

de fra 1. september 2018 til 1. november 2018. Dette annonceres på Energistyrelsens 

hjemmeside efter anden ansøgningsrunde.  

 

2.2 Bevillingsrammer 

I forbindelse med PSO-aftalen i 2016 er der afsat henholdsvis 23,4 mio. kr. i 2017 og 27,9 

mio. kr. i 2018 til etableringsstøtte til eldrevne varmepumper fra Den Grønne Klimapulje. 

 

 

2.3 Procesbeskrivelse 

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

 

1. Ansøger indsender udfyldt ansøgningsskema samt anden relevant dokumentation i 

form af bilag til mail-adressen: grundbeloeb@ens.dk. 

2. Energistyrelsen vurderer de modtagne ansøgninger på baggrund af tildelingskriterier-

ne og prioriteringskriterierne (som beskrevet i kapitel 3 og kapitel 4). 

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

søger acceptere tilsagnet. 

4. Projektperioden træder i kraft fra den dato, tilsagn er meldt ud og slutter den dato, 

projektet er oplyst endeligt afsluttet i ansøgningsskemaet. Dog senest to år efter til-

sagn er givet.  

5. Ansøger indsender udbetalingsanmodning senest to måneder efter endt projektperi-

ode.  

6. Energistyrelsen giver ansøger besked efter udbetalingsanmodning er godkendt eller 

hvis der gives afslag. 

7. Energistyrelsen udbetaler tilskud, når udbetalingsanmodning er godkendt og projektet 

er afsluttet. 

3 Tildelingskriterier og krav til projektansøgningen  

Tilskudsordningen har til formål at yde tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til 

produktion af fjernvarme med henblik på at fortrænge eksisterende varmeproduktion, som 
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er baseret på fossile brændsler på anlæg, der ikke er omfattet af CO2-kvotesystemet jf. § 1 i 

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjern-

varme. Der tildeles ikke støtte til hybridløsninger, hvor den eldrevne varmepumpe kombine-

res med absorptionsvarmepumper eller gasdrevne varmepumper. 

 

En ansøgning skal opfylde følgende tildelingskriterier for at komme i betragtning til at få til-

delt støtte: 

 

1. varmepumpen anvender vedvarende energikilder, herunder geotermi, samt over-

skudsvarme fra industri, serviceerhverv, spildevandsanlæg eller lignende*
) 

2. det ved beregninger eller lignende kan sandsynliggøres, at hovedparten af varme-

pumpens varmeproduktion fortrænger varmeproduktion baseret på fossile brændsler 

såsom naturgas, olie eller kul på anlæg, der ikke er omfattet af CO2-kvotesystemet 

3. der ikke er anmodet om projektgodkendelse ved kommunalbestyrelsen inden tids-

punktet for indsendelse af ansøgning om tilsagn til Energistyrelsen 

4. der ikke er indgået aftaler om aktiviteter, leverancer m.v. eller påbegyndt aktiviteter 

eller gennemført indkøb m.v., udover hvad der kan karakteriseres som nødvendige 

forarbejder såsom miljøgodkendelser og tilladelser til indvinding af varmekilden mv., 

inden modtagelse af skriftligt tilsagn 

5. projektets gennemførelsestid er mindre end to år fra opnåelse af tilsagn 

6. ansøger på ansøgningstidspunktet har efterkommet eventuelle krav om tilbagebeta-

ling af støtte, som Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og 

uforenlig med det indre marked 

7. ansøger afgiver de oplysninger, som Energistyrelsen anmoder om til brug for sagsbe-

handlingen 

 

Bemærk, at kravet i pkt. 6 ovenfor gælder i hele perioden frem til udbetaling af støtte jf. 

Gruppefritagelsesforordningen. Det betyder, at en ansøger dels skal erklære, at virksomhe-

den har efterkommet ethvert 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 virksomheden straks vil orienterer Energistyrelsen, hvis sådanne krav opstår efter 

ansøgningstidspunktet. Kravet følger af art. 1, stk. 4, litra a og b, i den generelle gruppefrita-

gelsesforordning. 

 

Derfor skal der skrives under på, at disse betingelser er overholdt på ansøgningstidspunktet, 

samt at ansøger påtager sig at underrette Energistyrelsen, såfremt dette ændrer sig frem til 

tidspunktet for udbetalingen af støtten. 

 

*
)
 Varmekilden til varmepumpen skal være vedvarende energi eller overskudsvarme.  
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Opstår der perioder henover året, hvor varmekilden ikke er til rådighed, og varmepumpeka-

paciteten derfor ikke udnyttes, kan Energistyrelsen give tilladelse til, at varmepumpen an-

vendes til at nyttiggøre en alternativ varmekilde, også selvom denne måtte være fossil (f.eks. 

røggas). Den fossile varmekilde må dog ikke være afgørende for projektets realisering.  

Ansøger skal derfor kunne demonstrere, at økonomien for projektet (med tilskud) er positiv 

uden udnyttelse af den fossile energikilde.  

 

Energistyrelsen vil for samtlige ansøgninger afgøre, om projektet er tilskudsberettiget på 

baggrund af en konkret vurdering.  

4 Prioriteringskriterier 

Såfremt der i ansøgningsrunderne ansøges om flere midler end den bevilligede pulje, vil 

Energistyrelsen foruden tildelingskriterierne prioritere mellem ansøgningerne jf. bekendtgø-

relsen (BEK nr. 1757 af 29/12/2017). 

 

Midlerne i tilskudsordningen kommer fra Den Grønne Klimapulje under PSO-aftalen fra de-

cember, 2016, som fortrinsvis er målrettet reduktioner af CO2-udledninger uden for kvote-

sektoren. Dette afspejles i bekendtgørelsens formål om at støtte § 1”… investeringer i el-

drevne varmepumper til produktions af fjernvarme med henblik på at fortrænge eksisterende 

varmeproduktion, som er baseret på fossile brændsler på anlæg, der ikke er omfattet af CO2-

kvotesystemet.” Under prioriteringen mellem projekterne lægger Energistyrelsen derfor 

vægt på, at der kan støttes så stor en samlet installeret kapacitet som muligt, samt at projek-

terne er tilpas modne til at sikre, at de bliver gennemført som planlagt. 

 

Ved udvælgelsen af projekter lægger Energistyrelsen vægt på følgende kriterier: 

 

a) Støtteintensiteten i procent opgjort som den ansøgte støttes andel af de samlede 

støtteberettigede omkostninger. 

En lav støtteprocent vægtes højere end en høj støtteprocent. 

 

b) Modenheden af projektet vurderet på baggrund af ansøgers beskrivelse og doku-

mentation for det forarbejde, som ligger forud for ansøgningen.  

 Modenhed dækker over, hvor tæt projektet er på at kunne blive realiseret. Moden-

heden vurderes ud fra ansøgningsmaterialet, der skal indeholde en redegørelse for 

og dokumentation af projektets planlægningsstadie. Høj modenhed vægtes højere 

en lav modenhed.  

 

c) Den ansøgte støttesum i kr./MW. 
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 Hvis der er stor lighed mellem projekternes modenhed og ansøgte procentvise støt-

te, opgøres den ansøgte støttesum i kr./MW.  

Lav støttesum i kr./MW vægtes højere en høj støttesum. 

 

5 Tilskudsgrundlag 

De samlede støtteberettigede omkostninger findes ved først at identificere de støtteberetti-

gede omkostninger i forbindelse med projektet ud fra nedenstående kategorisering af gene-

relle støtteberettigede omkostninger. Opgørelsen af de samlede støtteberettigede omkost-

ninger afhænger derudover af, hvilken bestemmelse i gruppefritagelsesforordningen (EU-

reglerne) der anvendes og dette er betinget af, hvilken varmekilde varmepumpen udnytter. 

Derfor anvendes metodikken for enten vedvarende energikilder eller overskudsvarme jf. af-

snit 5.3 og 5.4. I afsnit 5.5 beskrives, hvordan de støtteberettigede omkostninger korrigeres 

efter en eventuel overdimensionering af varmepumpen.  

 

Principper og lovgrundlag for opgørelse af de samlede støtteberettigede omkostninger præ-

senteres i de følgende afsnit. Fremgangsmåden for den konkrete udregning af de samlede 

støtteberettigede omkostninger i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsskemaet præsen-

teres i afsnit 8.1.9. 

 

5.1 Støtteloft 

Der kan ydes tilskud svarende til maksimalt 15 procent af de samlede støtteberettigede om-

kostninger jf. afsnit 8.1.9.  

 

5.2 Generelle støtteberettigede omkostninger 

De støtteberettigede omkostninger er de investeringsomkostninger, der er nødvendige for 

etablering af en eldrevet varmepumpe, og som er direkte relateret til opnåelsen af det høje-

ste miljøbeskyttelsesniveau., jf. artikel 41 stk. 6 eller artikel 46, stk.2, i Den Generelle Grup-

pefritagelsesordning. 

 

De støtteberettigede omkostninger kan efter en konkret vurdering bl.a. omfatte: 

 

1. Ekstern rådgivning, projektudvikling.  

2. Miljøundersøgelser (vurdering af virkninger på miljøet (VVM)). 

3. Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter og lignende til varmepumpen.  

Dvs., at der kan ydes støtte til anlægskomponenter, der er nødvendige for at kunne 

indvinde varmekilden, hæve temperaturen og tilslutte varmepumpen til fjernvarme-

systemet.  
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4. Entreprenørydelser og installation, herunder bygninger varmepumpen skal installeres 

i. 

5. Følgearbejde der er nødvendigt for varmepumpens etablering. 

6. Krævet revision af regnskabet. 

 

De støtteberettigede omkostninger skal opgøres eksklusiv merværdiafgifter (moms) som ik-

ke bæres endeligt af tilskudsmodtager.  

Ved opgørelse af en støtteberettiget omkostning modregnes opnåede eller forventede tilba-

gekrediteringer, rabatter eller lignende for den pågældende omkostning. 

Indberetning eller salg af energibesparelser under Energiselskabernes Energispareindsats 

skal ikke i denne sammenhæng modregnes de støtteberettigede omkostninger. Der henvises 

i øvrigt til afsnit 6 for projekter, der forventer at sælge eller indregne energibesparelser. 

 

Energistyrelsen kan efter ansøgning godkende andre omkostninger som støtteberettiget end 

dem nævnt punkt 1-6 ovenfor, hvis omkostningerne efter Energistyrelsens vurdering er af 

væsentlig og af direkte betydning for projektets gennemførelse. 

 

De støtteberettigede omkostninger omfatter dog ikke: 

 

1. Finansierings- og pengeinstitutomkostninger. 

2. Køb af jord. 

3. Drifts omkostninger, herunder leje af jord.  

4. Arbejde, som udføres af indehavere eller ansatte i den virksomhed, der modtager til-

skud, med mindre særlige forhold taler herfor. 

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

Dette inkluderer nødvendige forarbejder og omkostninger relateret til udarbejdelse af 

ansøgningen. 

 

5.3 Opgørelse støtteberettigede omkostninger: Vedvarende energi 

Hvis varmepumpen udnytter varme fra en vedvarende energikilde såsom vind, sol, aeroter-

misk, geotermisk, hydrotermisk energi og havenergi, vandkraft, biomasse, gas fra depone-

ringsanlæg, gas fra spildevandsbehandlingsanlæg og biogas, opgøres de støtteberettigede 

omkostninger jf. art. 41, stk. 6 i Den Generelle Gruppefritagelsesforordning: 

 

”De støtteberettigede omkostninger er de yderligere investeringsomkostninger, der er nød-

vendige for at fremme produktionen af energi fra vedvarende energikilder.”  

 

For de fleste varmepumpeprojekter, der anvender vedvarende energi som varmekilde, hvor 

varmepumpen tilføjes til et eksisterende fjernværk, vil de støtteberettigede omkostninger 
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kunne identificeres som de omkostninger, der er nødvendige for at etablere varmepumpen, 

jf. afsnit 5.2. 

 

OBS:  

Såfremt, værket rimeligvis kan antages at gennemføre en lignende, mindre miljøvenlig inve-

stering, hvis der ikke tildeles støtte, skal de støtteberettigede omkostninger fratrækkes om-

kostningerne til denne alternative, mindre miljøvenlige investering, værket kunne have fore-

taget. Dette er relevant i tilfælde, hvor værket – uanset om der gives støtte – er tvunget til at 

etablere en ny produktionsenhed, for eksempel, hvis en eksisterende enhed er havareret el-

ler udtjent. 

 

I disse tilfælde, skal investeringen fratrækkes omkostningerne til etablering af en gaskedel 

med tilsvarende varmeydelse jf. Energistyrelses Teknologikatalog. 

 

5.4 Opgørelse af støtteberettigede omkostninger: Overskudsvarme 

Hvis varmepumpen udnytter en energikilde, der ikke er vedvarende, såsom overskudsvarme 

fra industri, serviceerhverv, spildevandsanlæg og lignende, opgøres de støtteberettigede 

omkostninger som de yderligere omkostninger, der skal til for at etablere varmepumpen i 

forhold til et tilsvarende referenceprojekt. jf. art. 46, stk. 2 i Den Generelle Gruppefritagel-

sesforordning. 

 

Bemærk:  

Støtteordningen støtter ikke etablering af varmepumper, der udnytter fossile energikilder, 

herunder røggas fra fx gaskedler, undtaget i tilfælde, hvor der er tale om overskudsvarme fra 

industri, serviceerhverv, spildevandsanlæg eller lign., se også afsnit 3, *) bemærkning til 

punkt 1. 

 

I disse tilfælde, skal investeringen fratrækkes omkostningerne til etablering af en gaskedel 

med tilsvarende varmeydelse jf. Energistyrelses Teknologikatalog. Hvis egne tal haves for 

omkostninger for en gaskedel med samme varmeydelse, kan disse anvendes, så længe do-

kumentation vedlægges. 

 

Ved projekter hvor varmekilden er en kombination af VE og overskudsvarme skal der ligele-

des udføres en beregning med et referenceanlæg.  

 

Såfremt projektet sammensættes så det består af en kombination af VE og overskudsvarme 

(OV) som varmekilde, kan det vælges at dimensionere referenceanlægget forholdsmæssigt 

efter andelen af den årlige graddagskorrigerede varmeproduktion fra varmepumpen, som 
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varmepumpen producerer med overskudsvarme som kilde. Se nedenstående beregningsek-

sempel.  

Ved modregning af et forholdsmæssigt referenceanlæg skal overskudsvarmens tilgængelig-

hed dokumenteres.  

Ansøgningsskemaet, skal derfor vedlægges historiske data i form af data for overskudsvar-

meleverandørens produktionsmønstre og overskudsvarmens tilgængelighed de seneste 3 år.  

 

Eksempel på beregning af forholdsmæssig andel af varmeproduktionen 

 

Årlig graddagskorrigerede varmeproduktion: 20.000 MWh  

Varmepumpekapacitet: 3 MW  

Årlig varmeproduktion med OV som kilde: 5.000 MWh (25 %)  

Årlig varmeproduktion med VE som kilde: 15.000 MWh (75 %)  

Støtteberettigede omkostninger uden medregning af referenceanlæg: 14.000.000 kr.  

Referenceanlæg: Pris på gaskedel i teknologikatalog: 446.000 kr./ MW termisk kapacitet  

 

Samlede støtteberettigede omkostninger med fuldt dimensioneret referenceanlæg:  

De støtteberettigede omkostninger modregnes et referenceanlæg, som svarer til varme-

pumpens fulde varmekapacitet: 14.000.000 kr. – (3 MW · 446.000 kr./MW) = 12.662.000 kr.  

Det er således 12.662.000 kr. hvoraf der kan ansøges om et tilskud på op til 15 %. 

 

Samlede støtteberettigede omkostninger med forholdsmæssigt dimensioneret referencean-

læg:  

Referenceanlæggets kapacitet dimensioneret efter den procentvise andel af varmepumpens 

varmeproduktion med OV som kilde (25 %):  

14.000.000 kr. - (3 MW * 0,25* 446.000 kr./MW) = 13.665.500 kr.  

Af de 13.665.500 kr. kan der ansøges om et tilskud på op til 15 %. 

 

Beregningerne vedlægges som til ansøgningsskemaet og medtages under skemaets punkt 9. 

Budget i feltet ”samlede støtteberettigede omkostninger” se afsnit 8.1.9. 

 

5.5 Støtteberettiget varmepumpekapacitet 

Formålet med tilskudsordningen (§ 1) er at støtte varmepumper, der fortrænger fossile 

brændsler på anlæg uden for kvotesektoren.  

Derfor er det kun den del af varmepumpens kapacitet, der dimensioneres til at erstatte ikke-

kvotebelagt fjernvarmeproduktion, der er støtteberettiget. 

Samtidig skal overskydende kapacitet på varmepumpen i de af årets timer, hvor der ikke er 

behov for fuld fjernvarmeproduktion kunne udnyttes til at producere billig varme, som for-

trænger kvotebelagt fjernvarmeproduktion.  
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Endelig skal der kunne opføres større varmepumper, som dimensioneres til at fortrænge 

fjernvarmeproduktion på anlæg både inden for og uden for kvotesektoren, så støtteordnin-

gen ikke medfører dårligere og mindre, projekter end hvad der er selskabsøkonomisk fordel-

agtigt. 

Derfor begrænses de støtteberettigede omkostninger, i forhold til hvordan de er beskrevet 

ovenfor, således at kun den del af varmepumpen, der dimensioneres til at erstatte ikke-

kvotebelagt fjernvarmeproduktion, kan støttes. 

 

Den støtteberettigede andel af varmepumpens kapacitet (opgjort i MW på varmesiden) kan 

maksimalt udgøre 0,15 promille af den totale graddagskorrigerede årlige fjernvarmeproduk-

tion (opgjort i MWh) fra de anlæg, der ikke er omfattet af CO2-kvotesystemet, hvorfra det 

kan sandsynliggøres, at varmepumpen fortrænger fjernvarmeproduktion.  

Den støtteberettigede kapacitet udregnes således: 

 

 

 

Reglen har til formål at sikre, at varmepumpen er dimensioneret til 85-95 % af fjernvarme-

produktionen på anlæggene uden for kvotesektoren afhængig af formen på varighedskurven 

mv. 

 

Såfremt der installeres en varmekapacitet (målt i MW på varmesiden), som er større end 

ovennævnte 0,15 promille af den totale graddagskorrigerede årlige fjernvarmeproduktion på 

anlæggene uden for kvotesektoren (opgjort i MWh), skal de støtteberettigede omkostninger 

korrigeres forholdsmæssigt, således at der alene ydes støtte til den støtteberettigede andel 

af varmepumpens omkostninger.  

 

I tilfælde hvor solvarme leverer sommerlasten, medregnes solvarmens graddagskorrigerede 

årsproduktion under dimensioneringen af varmepumpen. 

 

I tilfælde af at ikke-kvoteomfattede anlæg også leverer varme til andre formål en fjernvar-

me, må kun den årlige fjernvarmeproduktion medregnes, når den støtteberettigede kapaci-

tet udregnes. 

 

Bemærk, at ved områdeudvidelser, må kun eksisterende produktion på eksisterende anlæg 

medregnes, når den støtteberettigede kapacitet udregnes. 

 

 

Støtteberettiget!kapacitet!i!MW!=!0,00015!*!Totale!årlige!fjernvarmeproduktion!på!ikke-kvotebelagte!anlæg!
!
0,00015!·!Totale!årlige!fjernvarmeproduktion!på!ikke-kvotebelagte!anlæg!
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6 Støtte fra andre tilskudsordninger 

Tilskudsordningen administreres efter Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne 

varmepumper til produktion af fjernvarme (BEK nr. 1757 af 29/12/2017) og i overensstem-

melse med Kommissionens forordning (EU) 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 (Den 

Generelle Gruppefritagelsesforordning). 

 

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

lering 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 angi-

vet 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 eller artikel 46 i Den Generelle Gruppefritagelsesforordning, hvis der skal opnås støt-

te fra andre ordninger.  

 

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 over-

skridelse af den højeste støtteintensitet i henhold til artikel 41 og artikel 46.  

 

Ansøger skal være opmærksom på, at en eventuel kommunegaranti kan udgøre statsstøtte. 

Der kan rettes henvendelse til kommunen for afklaring af, om en kommunegaranti har ka-

rakter af statsstøtte. For uddybning af opgørelse og udregning af størrelsen af statsstøtte 

henviser Energistyrelsen til Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens ar-

tikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02), EU-Tidende 2008, C155/10.  

 

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.   

 

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, 
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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-

ningsskemaet, og det skal ligeledes anføres, hvis ansøger har søgt om anden offentlig støtte, 

men endnu ikke modtaget tilsagn. Tilsvarende, skal Energistyrelsen underrettes, hvis tilsagn-

shaveren 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 

fastsat 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. 

 

 

7 Tilskyndelsesvirkning 

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

skud, er det en forudsætning, at støtten har en såkaldt tilskyndelsesvirkning.  

 

Energistyrelsens tolkning af kravet i denne forbindelse betyder bl.a., at Energistyrelsen ikke 

yder tilskud til projekter:  

 

1. som efter Energistyrelsens vurdering ville blive gennemført uanset, om der ydes til-

skud i henhold til bekendtgørelsen.  

2. som efter Energistyrelsens vurdering ikke kan gennemføres. 

3. som virksomheden er forpligtet til at gennemføre efter anden lovgivning, herunder 

gennemføre projekter, der sikrer, at virksomheden efterkommer EU-standarder, der 

allerede er vedtaget, selv hvis de ikke er trådt i kraft. 

 

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

den tilsagn om tilskud ikke være indgået aftaler om aktiviteter, leverancer m.v., påbegyndt 

aktiviteter eller gennemført indkøb.  

Disse må først foretages efter, der er givet tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens side.  

Den endelige investeringsbeslutning fra værkets bestyrelse og lignende må først træffes ef-

ter evt. tilsagn fra Energistyrelsen.  

Nødvendige forarbejder såsom miljøgodkendelser og tilladelser til indvinding af varmekilden 

mv., er dog undtaget for denne begrænsning. 

 



 

 Side 18 af 32 

BEMÆRK!  

· Projektgodkendelse fra den relevante kommune må dog søges, efter ansøgning om  
tilskud er modtaget hos Energistyrelsen.  

· Projektgodkendelsen må ikke søges inden, Energistyrelsen har givet bekræftelse på, at 
ansøgningen er modtaget. 

· Når projektgodkendelsen fra kommunen modtages, må der ikke foretages yderligere, før 
en afgørelse fra Energistyrelsen foreligger. 

 

Yderligere må projektet ikke være pålagt efter anden lovgivning. Er det det, har tilskuddet 

ingen indflydelse på, om det vil blive gennemført, og tilskuddet vil derfor ikke have den kræ-

vede tilskyndelsesvirkning. 

 

8 Ansøgningsskema 

En ansøgning om støtte fra tilskudsordningen består som minimum af nedenstående doku-

menter. Skabelon til ansøgningsskema kan findes på Energistyrelsens hjemmeside: 

www.ens.dk/grundbeløb 

 

Der kan ikke ansøges om flere uafhængige projekter i samme ansøgningsskema. 

 

Dokumenter vedrørende ansøgning: 

1. Udfyldt ansøgningsskema i overensstemmelse med denne vejleding 

 

Bilag: 

2. Principtegninger for det nuværende og planlagte varmesystem, hvis disse ikke er ind-

sat direkte i projektbeskrivelsen 

3. Dokumentation for projektets modenhed, jf. kapitel 4. 

4. Dokumentation for sidste års varmepris (f.eks. årsrapport, regnskab eller lign.) 

5. Indhentede tilbud eller anden dokumentation for budgetposterne der medregnes i de 

støtteberettigede omkostninger. 

6. Ved fjernvarmesystemer hvor både kvotebelagte og ikke-kvotebelagte anlæg leverer 

varme: I bilag vedlægges beregninger og beregningsforudsætninger, der dokumente-

rer fortrængningen på systemets enheder. 

7. Ved varmepumper med overskudsvarme som kilde eller hvor værket er tvunget til at 

etablere ny produktionskapacitet: Bilag der viser modregning af omkostninger for-

bundet med konventionelt produktionsanlæg i beregning af støtteberettiget omkost-

ninger.  
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8. Eventuelle andre oplysninger, rapporter om projektet fra rådgivere/energikonsulenter 

m.v. som har vurderet/udviklet projektet, som kan have betydning for Energistyrel-

sens vurdering af ansøgningen. 

 

Ved alle bilag skal der være en klar henvisning til, hvilket afsnit af ansøgningsskemaet, de 

vedrører. Ligeledes bør der i relevante afsnit af ansøgningsskemaet være klare referencer til 

relevante bilag. Der kan med fordel vedlægges en samlet bilagsoversigt. 

 

8.1 Udfyldelse af ansøgningsskema 

Ansøgningsskemaet er inddelt i en række forskellige punkter, som gennem dette afsnit bliver 

uddybet. Rækkefølgen gennem dette afsnit svarer til rækkefølgen i ansøgningsskemaet.  

 

Energistyrelsen anbefaler at læse dette afsnit grundigt, inden selve ansøgningsskemaet ud-

fyldes.  

 

Projektet gives en beskrivende titel, som indsættes på ansøgningsskemaets forside.  

8.1.1 Oplysninger om ansøger 

Ansøgningsskemaet udfyldes med oplysninger om den virksomhed, der skal have støtten 

udbetalt.  

 

Virksomhedens størrelse skal oplyses i overensstemmelse definitionen heraf i bilag 1 i den 

generelle gruppefritagelsesforordning. Virksomheden skal bl.a. være opmærksom på, at sel-

skabsform og ejerforhold er afgørende for, hvilke tal der skal lægges til grund for grænse-

værdierne. Derfor skal virksomheden gøre sig bekendt med opgørelsen af virksomhedsstør-

relser, der følger af bilag 1 i den generelle gruppefritagelsesforordning (dette er vedlagt som 

bilag til denne ansøgningsvejledning). 

 

Virksomheden skal opfylde alle grænseværdierne for den aktuelle kategori. 

 Lille Mellemstor Stor 

Antal ansatte Under 50 Under 250 250 eller derover 

Årlig omsætning 
Højest 10 mio. EUR 

(74 mio. DKK.) 

Højest 50 mio. EUR 

(371,7 mio. DKK.) 

Over 50 mio. EUR 

(371,7 mio. DKK.) 

Årlig balance 
Højest 10 mio. EUR 

(74 mio. DKK.) 

Højest 43 mio. EUR 

(319,7 mio. DKK.) 

Over 43 mio. EUR 

(319,7 mio. DKK.) 

*Danske beløb omregnet ved kursen EUR 743,5400 

 

Fjernvarmeområdet angives som centralt eller decentralt.  

Værket indgår i et centralt fjernvarmeområde, hvis det leverer varme til et net, der kan for-

synes af et af de centrale kraftvarmeværker (BEK nr. 565 af 02/06/2014, § 17).  
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Hvis dette ikke er tilfældet, er fjernvarmeområdet decentralt. 

8.1.2 Projektbeløb 

De samlede omkostninger, de samlede støtteberettigede omkostninger jf. afsnit 8.1.9, den 

ansøgte støttesum og den beregnede støtteprocent kopieres til felterne i ansøgningsskema-

et fra budgettet.  

I afsnit 8.1.9 klarlægges det, hvordan der differentieres mellem disse. 

Støtteprocenten beregnes som den ansøgte støttesums andel af de samlede støtteberetti-

gede omkostninger.  

Oplysninger om hvilke omkostninger, der er støtteberettigede, findes i afsnit 5.2 i denne vej-

ledning og fremgangsmåde for udregning af de samlede støtteberettigede omkostninger fin-

des i afsnit 8.1.9.  

8.1.3 Oplysninger om projektets udførselssted 

Såfremt varmepumpen ikke installeres ved ansøger, noteres oplysningerne om, hvor varme-

pumpeanlægget placeres. Kravet om placering i Danmark gør sig altid gældende. 

8.1.4 Kort beskrivelse af det nuværende system 

Under første punkt, systemopbygning beskrives det nuværende system og detaljer herom. 

Dette skal bl.a. indebære en beskrivelse af systemets opbygning ift. de involverede værker, 

anlæg, akkumuleringstanke, temperaturniveauer over året og eventuelle eksterne varmekil-

der. Herudover skal der under dette punkt redegøres for driftsmønstre, indbyrdes forbindel-

ser mellem enhederne osv.  

Der skal indsættes en principskitse direkte i dokumentet eller den skal vedlægges som bilag. 

 

Herefter indtastes: 

· Det årlige varmebehov tilknyttet til systemet. 

· Den årlige totale graddagskorrigerede fjernvarmeproduktion for det samlede system. 

· Den årlige totale graddagskorrigerede fjernvarmeproduktion fra ikke-kvotebelagte 

værker i det samlede system.  

 

Alle de overstående punkter skal udfyldes i MWh. 

 

Beskrivelse af produktionsfordeling mv. på enheder i systemet udfyldes med gennemsnittet 

af de tre forgående års drift.  

Under anlæg/produktionsenhed udfyldes anlægstype og kapacitet for hvert anlæg i systemet 

(f.eks. kedel, 2 MW). I næste kolonne markeres om enheden er kvotebelagt eller ej, ved at 

udfylde feltet enten med ja eller nej. Under brændselstype anføres det primære brændsel 

for enheden og dernæst det årlige brændselsforbrug i MWh.  
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Afslutningsvist udfyldes den årlige fjernvarmeproduktion for den specifikke enhed i MWh.  

 

Ved komplekse fjernvarmesystemer, hvor der både indgår kvotebelagte og ikke-

kvotebelagte enheder, oplyses kun de anlæg, som påvirkes af eller påvirker varmepumpe-

projektet.  I tilfælde af at ikke-kvoteomfattede anlæg også leverer varme til andre formål 

end fjernvarme, angives kun den årlige fjernvarmeproduktion. 

8.1.5 Projektbeskrivelse 

Projektbeskrivelsen skal give et klart overblik over tankerne bag projektet og en dybdegåen-

de beskrivelse af varmepumpens indpasning i det eksisterende system.  

 

Projektet skal beskrives sådan, at Energistyrelsens ingeniører kan forstå, hvad projektet går 

ud på, hvorledes varmepumpen passer ind i systemet, varmekilden der anvendes osv.  

Hvis der er særlige forhold, der er relevante for at få et overblik over projektet, skal de også 

beskrives.  

Det kunne for eksempel være opførelse af transmissionsledninger, underføringer, miljømæs-

sige overvejelser, mv.  

 

 

Projektbeskrivelsen skal som minimum indeholde: 

 

1. Varmepumpeteknologi – varmepumpens opbygning og virkningsgrad 

2. Varmekilde til varmepumpe, herunder overvejelser om andre relevante varmekilder 

3. Indpasning og integration med andre enheder 

4. Produktionsmønster for de forskellige enheder inkl. varmepumpeanlægget 

5. En principskitse (indsæt i dokumentet eller vedlæg som bilag) 

 

Herudover oplyses det også, om der er planlagt eventuelle andre produktionsenheder eller 

lagre i forbindelse med projektet. 

Elementer fra eller hele projektbeskrivelsen kan vedhæftes ansøgningen som bilag (f.eks. 

produktionsmønster, principskitse mv.), så længe der refereres til dem. 

8.1.6 Planlægningsstadie  

Beskrivelsen af planlægningsstadiet skal klarlægge, hvor langt projektet er i forhold til at 

kunne realiseres. Denne beskrivelse skal give Energistyrelsens sagsbehandlere et klart billede 

af, hvor fremskredent planlægningen af projektet er, og hvor mange usikkerhedsmomenter, 

der kan blive til forhindringer i løbet af projektperioden.  

 

Beskrivelsen skal som minimum behandle: 
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1. Fysisk placering af varmepumpen, evt. rørføringer, underføringer osv.  

2. Varmekilde til varmepumpen, herunder temperaturniveauer, samt kapacitet og rådig-

hed over året 

3. Miljøgodkendelser og tilladelser mv. 

4. Status for forarbejde og eventuelt samarbejde med eksterne parter 

5. Redegørelse for uafklarede områder og eventuelle hovedudfordringer for projektets 

gennemførelse. 

 

Ansøgeren beskriver, hvor langt projektet er i forbindelse med at få afklaret overstående 

emner og eventuel dokumentation vedlægges som bilag.  

Dokumentation kan for eksempel være plantegninger, beregninger, indhentede tilbud, mil-

jøgodkendelser og tilladelser til indvinding af varmekilden mv.  

   

Bemærk!  

Der må ikke være søgt om projektgodkendelse hos kommunen, før ansøgningen er modtaget 

af Energistyrelsen. Der må ikke være indgået aftaler om arbejder eller leverancer eller være 

påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v., udover hvad der kan karakteriseres som 

nødvendige forarbejder såsom miljøgodkendelser og tilladelser til indvinding af varmekilden 

mv., inden ansøgeren har modtaget et skriftligt tilsagn om tilskud til projektet fra Energisty-

relsen jf. kapitel 7. Dette gælder dog ikke aktiviteter udført i forbindelse med udformning og 

dokumentation af ansøgningen. 

8.1.7 Det planlagte system 

Under det planlagte varmepumpeanlæg oplyses nøgletal for den nye installation.  

 

Først indtastes varmepumpens varmekapacitet målt i MW på varmesiden.  

I feltet varmepumpens støtteberettigede varmekapacitet oplyses den kapacitet der jf. pro-

millereglen kan støttes af tilskudsordningen. Promillereglen er beskrevet i afsnit 5.5.  

Varmekilden, varmepumpens gennemsnitlige COP og den gennemsnitlige system-COP indta-

stes herefter.  

 

Under punktet varmepris oplyses nuværende varmepris pr. standardhusstand i kr./år og den 

samlede grundbeløbsstøtte for værket.  

Herudover oplyses den forventede varmepris pr. standardhusstand efter grundbeløbets 

bortfald.  

Der medtages ikke de tiltag som værket forventer at gennemføre, hermed heller ikke den el-

drevne varmepumpe.  
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Afslutningsvist indtastes den forventede varmepris pr. standardhusstand efter grundbelø-

bets bortfald ved gennemførsel af planlagte projekt inklusiv tilskud og indregnet forventet 

energibesparelse.  

 

Den årlige varmepris pr. standardhusstand opgøres ud fra følgende formel:  

 

 

 

I fortrængning ved gennemførsel af projektet indtastes den andel af den totale graddags-

korrigerede årlige fjernvarmeleverance, som fortrænges af varmepumpen. Her fokuseres 

udelukkende på ikke-kvotebelagte værkers fjernvarmeproduktion. Denne opgøres henholds-

vis i MWh og i en procentandel.   

 Under punktet produktionsfordeling og fortrængning mv. på enheder i systemet efter 

gennemførelse af projektet, indtastes de samme informationer som under punkt 4 i ansøg-

ningsskemaet (se afsnit 8.1.4).  

Herudover indtastes den årlige varmeproduktion for hver enhed efter indførsel af varme-

pumpeprojektet. Disse anvendes til at udfylde den sidste kolonne i skemaet, hvor fortræng-

ningen, som projektet medfører på de enkelte enheder, opgøres i ton CO2/år. Som beskrevet 

i selve ansøgningsskemaet vedlægges dette som et bilag, hvis der i systemet er mere end 

fem anlæg.  

 

Fortrængning opgøres som: 

 
 

* Hjælp til udregning af denne kan findes i Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger
1
. 

For projekter i komplekse fjernvarmesystemer, hvor der både indgår kvotebelagte og ikke-

kvotebelagte enheder skal ansøgningen vedlægges beregninger og beregningsforudsætnin-

ger, der dokumenterer fortrængningen på systemets enheder.  

8.1.8 Tidsplan for projektet 

I tekstfeltet indsættes tidsplanen for projektet. Alle nøgledatoer skal medtages, og det skal 

fremgå, hvornår de væsentlige dele af anlægsarbejdet forventes at forløbe.  

I de øvrige felter anføres den forventede dato for investeringsbeslutningen, samt den for-

ventede idriftsættelsesdato. 

 

Nøgledatoer bør som minimum indeholde forventet dato for: 

1. Forventet projektgodkendelse ved kommunen. 

2. Endelig investeringsbeslutning ved værkets bestyrelse. 

                                                      
1 https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/samfundsoekonomiske-analysemetoder 

Udledning!i!ton/MWhvarme*!·!(Enhedens!nuværende!årlige!produktion!i!MWh!�!Enhedens!årlige!produk-
tion!i!nye!system!i!MWh)!

Årligt!varmeforbrug!pr.!standardhusstand!=!!
18,1!MWh!*!varmepris!i!kr./MWh!+!130!*!fast!bidrag!pr.!m²!+!abonnement!(målerleje!m.m.)!
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3. Igangsættelse af anlæggelsesperioden. 

4. Idriftsættelse af anlæg.  

 

Projektperioden er den periode, som investeringen skal gennemføres indenfor.  

Datoen for investeringsbeslutningen markerer projektperiodens begyndelse og denne må ik-

ke ligge før, der evt. gives tilsagn fra Energistyrelsen.  

Projektperioden slutter den dag, varmepumpen er driftsklar og må maksimalt være 2 år ef-

ter modtagelse af tilsagn. Tidsplanen kan evt. vedlægges ansøgningsskemaet som bilag. 

8.1.9 Budget 

Ansøgningsskemaets budget skal klarlægge de omkostninger, der er forbundet med varme-

pumpeprojektet. Her opdeles omkostningerne i støtteberettigede og ikke støtteberettigede.  

Alle relevante omkostninger til varmepumpeprojektet medtages i budgetskemaet og fordels 

under de i ansøgningsskemaets prædefinerede kategorier.  

Dette inkluderer også omkostningerne til allerede udført forarbejde (ikke-støtteberettigede). 

Der vedlægges et bilag med yderligere underopdeling af budgetposter i forhold til de præde-

finerede kategorier, herunder f.eks. opdeling af omkostninger til køb af varmepumpe, ind-

vinding af varmekilde etc. under kategorien Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter 

og lignende til varmepumpen. I forbindelse med udbetaling skal det endeligt indsendte 

budget følge opdeling som angivet i ansøgningsskemaet. 

 

Følgende er en trinvis gennemgang af hvordan budgetskemaet udfyldes. 

 

1. Alle de omkostninger, der jf. afsnit 5.2 kan medregnes i de støtteberettigede om-

kostninger, skrives ind i budgetskemaet under overskriften omkostninger der med-

regnes i de støtteberettigede omkostninger.  

Beløbene skal baseres på faktiske priser, tilbud eller overslag fra leverandører, og 

indtastes i kr. Er de faktiske priser ikke tilgængelige, anvendes der overslag herfor.  

Budgetskemaet skal derudover udfyldes således, at det klart fremgår, hvilke omkost-

ninger der er knyttet til den enkelte post.  

 

2. Omkostninger, der jf. afsnit 5.2 ikke kan medregnes i støtteberettigede omkostnin-

ger, skrives ind i skemaet under overskriften omkostninger der ikke medregnes i de 

støtteberettigede omkostninger. 

 

3. I feltet Samlede omkostninger summeres alle de angivne omkostninger, herunder 

både de, der medregnes i støtteberettigede og i ikke støtteberettigede.  
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4. I feltet Samlede omkostninger der medregnes i de støtteberettigede omkostninger 

oplyses totalen af de omkostninger, der er oplyst under overskriften omkostninger 

der medregnes i de støtteberettigede omkostninger. 

 

5. Hvis varmepumpen jf. afsnit 5.4 anvender overskudsvarme som kilde, eller hvis var-

mepumpen er en nødvendig installation for at kunne imødekomme varmebehovet jf. 

afsnit 5.3, skal de støtteberettigede omkostninger fratrækkes omkostningerne for-

bundet med et konventionelt referenceanlæg.  

 
Omkostningerne for et sådan anlæg oplyses i feltet Evt. omkostninger forbundet 

med referenceanlæg. Beregning og beregningsforudsætninger for referenceanlæg-

get vedlægges som bilag, se beregningseksempel i afsnit 5.4.  

 

6. Hvis varmepumpens kapacitet er større end den støtteberettigede kapacitet jf. afsnit 

5.5, udregnes den støtteberettigede procentvise andel af de støtteberettigede om-

kostninger således: 

%!af!støtteberettigede!omkostninger =
støtteberettiget!varmepumpekapacitet

installeret!varmepumpekapacitet
" 100 

 

Procentsatsen oplyses i feltet Evt. procentvis andel af de støtteberettigede omkost-

ninger. 

 

7. I feltet Samlede støtteberettigede omkostninger oplyses tilskudsgrundlaget. 

 

Benyttes der referenceanlæg og/eller er varmepumpen overdimensioneret, udregnes 

de Samlede støtteberettigede omkostninger ved at tage totalen fra feltet Samlede 

omkostninger der medregnes i de støtteberettigede omkostninger og fratrække to-

talen fra feltet Evt. omkostninger forbundet med referenceanlæg.  

Resultatet ganges med procentsatsen fra feltet Evt. procentvis andel af de støttebe-

rettigede omkostninger.   

Hvis projektet hverken modregner referenceanlæg eller har en større varmepumpe-

kapacitet end den støtteberettigede, overføres hele totalen fra Samlede omkostnin-

ger der medregnes i de støtteberettigede omkostninger i feltet Samlede støttebe-

rettigede omkostninger. 

 

8. Den ansøgte støttesum angives i Ansøgt støttesum og kan maksimalt være 15 % af 

de Samlede støtteberettigede omkostninger.  

 

9. Hernæst angives den valgte støtteprocent i feltet Støtteprocent.  



 

 Side 26 af 32 

Støtteprocenten udregnes som de ansøgte støttesums andel af de Samlede støttebe-

rettigede omkostninger, og skal angives som helt tal. 

 
10. Salg af energibesparelser. Her oplyses beløbet ved salg af eventuelle energibesparel-

ser som opnået gennem projektet. Salg af energibesparelse skal ikke medregnes i 

budget, men er blot til information. 

8.1.10 Supplerende oplysninger 

Ansøger skal i denne del af ansøgningsskemaet svare på en række supplerende spørgsmål. 

Spørgsmålene, der i dette afsnit søges afklaring på, er de krav bekendtgørelsen (BEK nr. 1757 

af 29/12/2017) og Den Generelle Gruppefritagelsesforordning fremsætter, som ikke løbende 

er inkluderet i udfyldelsen af ansøgningsskemaet.   

BEK nr. 1757 af 29/12/2017 

8.1.11 Underskrift 

Ansøgningsskemaet dateres og underskrives af en for ansøger tegningsberettiget person el-

ler personer. Underskriften skal således overholde virksomhedens tegningsregel.  

 

Ved underskrift bekræftes det: 

1. at angivne oplysninger er korrekte, 

2. at alle betingelser for opnåelse af tilskud, der er beskrevet i bekendtgørelsen og vej-

ledningen, er opfyldt, samt 

3. at ansøger på ansøgningstidspunktet ikke har et udestående krav om tilbagebetaling 

af støtte, som Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med stats-

støttereglerne, samt at virksomheden ikke er kriseramt jf. art. 1, stk. 4, litra c, i Den 

Generelle Gruppefritagelsesforordning. 

4. At ansøger forpligter sig til efterfølgende og frem til tidspunktet for udbetalingen at 

oplyse Energistyrelsen om evt. ændringer i forholdene under pkt. 3. 

8.1.12 Tjekliste for dokumenter, der skal medsendes ansøgningen 

Vær opmærksom på om alle efterspurgte bilag er vedlagt ansøgningen om tilskud. 

9 Tilsagn og afslag 

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

gerne i ansøgningen.  

På baggrund det indsendte materiale og evt. yderligere oplysninger indhentet fra ansøger, 

afgør Energistyrelsen, om projektet er støtteberettiget.  
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9.1 Afgørelser og prioritering 

På grundlag af oplysningerne i de indkomne ansøgninger vurderer Energistyrelsen, om der 

kan meddeles tilsagn om tilskud til investeringen.  

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

hvorvidt de opfylder tildelingskriterierne for at opnå tilsagn om tilskud. 

 

Hvis projektet i øvrigt opfylder kravene for at kunne modtage støtte (se kapitel 3), kan Ener-

gistyrelsen stadig meddele helt eller delvist afslag, hvis: 

 

1. ansøgningen ikke er tilstrækkelig oplyst, 

2. betingelser eller øvrige fastsatte vilkår, ikke er opfyldt,  

3. det vurderes usandsynligt, at projektet kan overholde den fremsendte tidsplan eller 

4. støtten prioriteres til andre projekter jf. prioriteringskriterierne i kapitel 4 og afsnit 

9.1.2. 

9.1.1 Projektets betydning for varmeprisen 

Derudover vurderer Energistyrelsen, om det enkelte varmeværk er alvorligt truet af grund-

beløbets bortfald. Dette gøres for at undgå at give støtte til værker, der potentielt kan finde 

på at lukke som følge af kraftige prisstigninger. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvor-

vidt ansøgninger vedrørende projekter, der tilknyttes fjernvarmenet, hvor varmeprisen ud 

fra en konkret vurdering skønnes at overstige kr. 18.000 om året per standardhusstand efter 

grundbeløbets bortfald og investeringer i nye produktionsenheder, skal afvises.  

 

Denne type projekter bliver ikke afvist automatisk, men Energistyrelsen foretager en konkret 

vurdering i det enkelte tilfælde. Ved afgørelsen lægges der vægt på en vurdering af risikoen 

for en nedlæggelse af det konkrete fjernvarmenet inden for varmepumpens levetid eller til-

svarende værdispildsrisici. Energistyrelsen kan sætte afgørelsen i bero, indtil værdispildsrisici 

er blevet tilstrækkeligt afklaret. 

 

Det betyder konkret, at hvis Energistyrelsen vurderer, at et værk er lukningstruet, selv med 

etablering af en varmepumpe med tilskud, skal værket kunne vise, at de har en konkret plan 

for at modvirke prisstigningerne. Dette kan for eksempel være i form af en plan udfærdiget 

af værkets rådgivere, eller kan udarbejdes i forbindelse med en henvisning til Energistyrel-

sens rådgivningsindsats for grundbeløbsværker. 

 

Energistyrelsen kan yderligere afvise ansøgninger om projekter, der efter et konkret skøn ik-

ke vurderes at resultere i nedsat varmepris i forhold til den formodede varmepris efter 

grundbeløbets bortfald.    
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9.1.2 Prioritering 

Hvis der er flere tilskudsberettigede ansøgninger, end den økonomiske ramme giver mulig-

hed for at imødekomme, foretager Energistyrelsen en prioritering af tilskudsberettigede an-

søgningerne med baggrund i prioriteringskriterierne jf. kapitel 4. 

Hvis en ansøger får afslag (f.eks. pga. manglende midler), men er støtteberettiget, dvs. op-

fylder tildelingskriterierne, henviser Energistyrelsen til, at ansøger har mulighed for at ansø-

ge igen ved den næste ansøgningsrunde (hvis en sådan oprettes).  

9.1.3 Nedsættelse af den ansøgte støttesum 

I forbindelse med vurderingen af ansøgningen vurderer Energistyrelsen, hvilke omkostninger 

der er støtteberettigede. I den forbindelse kan Energistyrelsen nedsætte den ansøgte støtte-

sum, for eksempel hvis: 

 

1. de oplyste omkostninger vurderes at være sat for højt, 

2. der er medtaget omkostninger af et urimeligt omfang, 

3. der er medtaget omkostninger, som skønnes at omfatte aktiviteter uden betydning 

for projektet, jf. beskrivelserne i afsnit 5.2 

4. der ikke er sket modregning af forventede tilbagekrediteringer, rabatter eller lignende 

 

Omkostninger, der ikke vurderes at være støtteberettigede, medtages ikke i udregning af 

støttesummen. 

9.1.4 Tilsagn om tilskud 

Hvis Energistyrelsen beslutter at give tilskud til et projekt, sender Energistyrelsen et tilsagns-

brev til ansøger. Tilsagnsbrevet indeholder en tilsagnsskrivelse for et maksimalt tilskudsbe-

løb, en oversigt over godkendte støtteberettigede omkostninger (jf. afsnit 5.2) samt en over-

sigt over generelle og særlige betingelser for udbetaling af tilskuddet, herunder den af Ener-

gistyrelsen fastsatte formelle start- og slutdato for projektet. Slutdatoen er fristen for afslut-

ning af projektet. 

 

Sammen med tilsagnsbrevet vedlægger Energistyrelsen: 

· Skema til brug af accept af tilsagn. 

· Skema til brug ved ansøgning om udbetaling af tilskud. 

· 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. 
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9.2 Ændring af projektet 

Projekter skal som hovedregel gennemføres som godkendt af Energistyrelsen ved tilsagn. 

Hvis der opstår behov for ændringer i f.eks. tidsplan, teknisk udførelse eller driftsansvarlig, 

ansøges Energistyrelsen om godkendelse hertil før ændringen indtræder. Energistyrelsen 

kan altså på baggrund af en begrundet skriftlig anmodning godtage visse ændringer, men det 

vurderes altid ud fra den enkelte sag. Vurderingen baseres på, at den foreslåede ændring ik-

ke ændrer væsentligt på indholdet i den oprindelige ansøgning, eller at væsentlige dele af 

projektet stadig kan gennemføres.  

 

Den skriftlige anmodning om ændringer ift. projektet er vigtig for at undgå afslag ved an-

modning om udbetaling af tilskud, som følge af væsentlige ændringer tidligere i processen.  

 

Ændringer af et projekt kan medføre, at der også sker ændringer i de støtteberettigede om-

kostninger og det endelige tilskudsbeløb. Dog kan der ikke udbetales et højere støttebeløb 

end det, som er udmeldt i tilsagnet. 

 

9.3  Krav til projektgennemførelse og udbetalingsanmodning 

Når projektet er afsluttet, skal ansøger indsende en udbetalingsanmodning til Energistyrel-

sen senest to måneder efter projektets afslutning.  

 

Ansøgningsskema og vejledning for udbetalingsanmodningen udarbejdes, efter tilskudsord-

ningen er trådt i kraft og kan findes på Energistyrelsens hjemmeside ultimo 2017.  

 

Udbetalingsanmodningen skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om de afhold-

te og betalte støtteberettigede omkostninger samt en oversigt over regnskabsbilag.  

Det endelige tilskudsbeløb beregnes på baggrund af faktiske afholdte og betalte støtteom-

kostninger.  

Såfremt de faktisk afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger er lavere end det i til-

sagnet opgjorte tilskudsgrundlag, nedjusteret tilskuddet således at støtteintensiteten svare 

til det i tilsagnet angivne.  

Såfremt de faktisk afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger er højere end det i til-

sagnet opgjorte tilskudsgrundlag, fastholdes tilskuddet således at støttebeløbet svare til det i 

tilsagnet angivne.  

 

Enhver, der søger om tilskud efter bekendtgørelse (BEK nr. 1757 af 29/12/2017) til investe-

ringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme, er forpligtet til efter anmodning 

fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetaling af tilskuddet. 
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9.4 Annullering og tilbagebetaling af tilskud 

Alle projektets omkostninger skal være afholdt og betalt inden for projektperioden. En om-

kostning er afholdt, når ansøger/tilsagnshaver har påtaget sig eller indgået aftale om en 

økonomisk forpligtelse i tilknytning til investeringen. Alle regninger og fakturaer skal være 

dateret inden for projektperioden. 

 

Hvis investeringen ikke er afsluttet ved projektperiodens frist, kan Energistyrelsen annullere 

tilsagnet om tilskud. Eventuelt allerede udbetalte tilskud til investeringen kan blive krævet 

tilbagebetalt. Dog kan der ansøges om ændring eller forlængelse af projektet jf. afsnit 9.2. 

 

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

tilskud, hvis:  

 

1. Ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af 

betydning for sagens afgørelse, 

2. betingelserne for tilskud eller udbetaling ikke er opfyldte, 

3. projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud, eller den i tilsagnet 

fastsatte frist er overskredet, medmindre der er opnået tilladelse hertil, 

4. den fastsatte frist for projektets gennemførelse i tilsagnet og indsendelse af udbeta-

lingsansøgning overskrides 

5. der er indgået aftaler om aktiviteter eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder el-

ler gennemført indkøb m.v. vedrørende det tilskudsberettigede projekt, inden modta-

gelse af et skriftligt tilsagn. Dette gælder dog ikke aktiviteter i forbindelse med ud-

formningen og dokumentation af tilskudsansøgningen samt øvrige nødvendige forar-

bejder, 

6. tilskudsmodtageren ikke opfylder de for tilskuddet nærmere fastsatte vilkår,  

7. tilskudsmodtager undlader at afgive oplysninger, der har betydning for udbetaling af 

tilskuddet på anmodning fra Energistyrelsen, eller 

8. tildeling af tilskuddet er i strid med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 

17. juni 2014 (gruppefritagelsesforordningen).  

 

Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav.  

Tilbagebetales det skyldige beløb 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. 

10 Dokumentationskrav og oplysningspligt 

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

overholdt. 
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I hele ansøgningsperioden kan Energistyrelsen anmode ansøger om yderligere oplysninger, 

for at underbygge ansøgningen. Enhver der modtager tilskud efter bekendtgørelsen om til-

skud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme, er forpligtet til 

efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for Ener-

gistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.  

Energistyrelsen 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 altid forlange at få originale 

bilag forevist. 

 

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

bagebetaling af tilskud. Tilskudsmodtager orienterer Energistyrelsen om væsentlige ændrin-

ger i forhold til de oplysninger, som fremgår af tilsagnsskrivelsen, f.eks. udskydelse af projek-

tet på 

grund af leveranceforsinkelse eller manglende tilladelse fra offentlige myndigheder, som be-

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

9.2 i vejledningen.  

11  Lov og retsgrundlag 

Tilskudsordningen administreres efter Bekendtgørelsen om tilskud til investeringer i eldrevne 

varmepumper til produktion af fjernvarme (BEK nr. 1757 af 29/12/2017) og i overensstem-

melse med Kommissionens forordning (EU) 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 (Den 

Generelle Gruppefritagelsesforordning).  

 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at projekter for etablering af kollektive varmeforsy-

ningsanlæg skal godkendes i henhold til varmeforsyningsloven. Det fremgår af varmeforsy-

ningslovens projektbekendtgørelse (BEK nr. 825 af 24/06/2016), § 26, stk. 2, at kommunal-

bestyrelsen ved godkendelsen af et projekt bl.a. skal påse, at projektet er det samfundsøko-

nomisk 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: 
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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. 

 

 

Love og bekendtgørelser: 

 

1. Bekendtgørelse nr. 975 af 10. august 2017 om tilskud til investeringer i eldrevne var-

mepumper til produktion af fjernvarme. 

2. Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg. 

3. Lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning. 

4. Lovbekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg. 

5. Lovbekendtgørelse nr. 565 af 2. juni 2014 om tilladelse til etablering og ændring af el-

produktionsanlæg.  

 

 

12 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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