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Tro- og loveerklæring vedrørende for tilskud til individuelle varmepumper ved
skrotning af olie- eller gasfyr
(Denne erklæring indsendes sammen med ansøgning tilskud.)

Ansøgererklæring

Ansøgningen skal underskrives af den eller de tegningsberettigede for virksomheden eller
fuldmagtshaver, der hermed på tro og love bekræfter:
• At de angivne oplysninger er korrekte.
• At ansøger ikke var kriseramt den 31. december 2019. En virksomhed er kriseramt, når den
opfylder mindst én af de omstændigheder, som er defineret i art. 2, nr. 18, i EuropaKommissionens forordning 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.
• At ansøger har efterkommet ethvert krav om tilbagebetaling af støtte, som EuropaKommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre
marked.
• At ansøger ikke modtager anden støtte til de samme støtteberettigede omkostninger eller
støtte til omkostninger, hvortil der ydes tilskud fra energispareordningen.
• At ansøger ikke ansøger om tilskud til tiltag, som virksomheden er forpligtet til at foretage i
henhold til anden lovgivning, herunder hvis energisparetiltagene skal sikre, at virksomheden
efterkommer EU-standarder, der allerede er vedtaget, selv hvis de endnu ikke er trådt i kraft.
• At de energisparetiltag, som fremgår af ansøgningen, ikke fremgår af andre ansøgninger om
tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr
• At de tiltag, som fremgår af ansøgningen, ikke vil blive gennemført uden det ansøgte tilskud.
• At den aktivitet der søges tilskud til, ikke er påbegyndt og ikke bliver påbegyndt inden datoen
for evt. tilsagn om tilskud. Det betyder, at der ikke må være indgået irreversible aftaler om
arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v.
vedrørende det tilskudsberettigede formål. Dette gælder dog ikke arbejder udført i forbindelse
med udformning og dokumentation af tilskudsansøgningen, herunder forundersøgelser inkl.
miljøundersøgelser.
Ansøger er forpligtet til at underrette Energistyrelsen hvis der i perioden, hvor Energistyrelsen
sagsbehandler ansøgningen, sker ændringer i de ovenfor nævnte forhold, dvs. ændringer i de
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forhold/oplysninger Energistyrelsen lægger til grund for vurderingen af ansøgningen. Underretningen
skal ske straks det pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor det er kendt, at
forholdene er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe.

Dato:

Navn på tegningsberettiget eller fuldmagtshaver:

Underskrift:
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