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• Kort præsentation af Erhvervspuljen 

• Tilskud – betingelser og størrelse 

• Ansøgningsproces 

• Typiske projekter og cases. 

Indhold af præsentation 
Erhvervspuljen
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Etableret med Energiaftalen fra 2018 og efterfølgende udvidet i 
Klimaaftalen for energi og industri mv. og Grøn skattereform i 2020.

Erhvervspuljen skal fremme reduktioner i virksomheders 
energiforbrug og reducere virksomheders udledning af CO2

Baggrund
Erhvervspuljen

Puljeprofil Erhvervspuljen 2020-2029 (ekskl. afgiftstab, inkl. administration )
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For at opnå tilsagn om tilskud skal følgende betingelser være opfyldt

• Indkøb og arbejdet på projekter må ikke være påbegyndt, førend 
Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud

• Tilbagebetalingstiden må på ansøgningstidspunktet ikke være kortere end 2 år, 
når tilskuddet medregnes. 

• Anlæg skal være funktionsdygtige og i drift minimum 2 år 

• Der må ikke være givet tilskud fra andre steder 

• Virksomheden må ikke være lovmæssigt forpligtet til at gennemføre projektet. 

Betingelser for tilskuddet 
Erhvervspuljen

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
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Hvor meget kan man få i tilskud?
Erhvervspuljen

Tilskuddet størrelse beregnes ud fra tre faktorer: støtteprocent, 
energibesparelsen størrelse samt ansøgt støttebeløb.

Støtteprocenten af de støtteberettigede omkostninger: 

o 50 % for lille virksomhed

o 40 % for mellemstor virksomhed

o 30 % for stor virksomhed

Tilskuddets størrelse:

o Maksimum 7 øre/kWh over tiltaget levetid

o Minimum 10.000 DKK  og  maksimum 112 mio. DKK i alt
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Ansøgningsprocessen
Erhvervspuljen

kvikguide til ansøgningsprocessen

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tilskud/erhverspulje_kvikguide.pdf


10. juni 2022 Side 7

• Læs ansøgningsvejledningerne.

• Struktureret dokumentation 
• Letlæselig og oplysende ansøgningsbeskrivelse

• Indsend bilag i separate dokumenter og henvis undervejs

• Overensstemmelse mellem beskrivelse, ansøgningsskema og 
beregninger

• Supplér gerne med korte beskrivelser og henvisninger

• Kontakt Energistyrelsen ved tvivl 

• HUSK: ansøgninger behandles løbende, som de kommer ind

Tips til den gode ansøgning
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Typiske projekter i industrien 
Erhvervspuljen

• Udskiftning af brændselskedler med varmepumper 

• Etablering af varmegenvinding på ventilation eller trykluftsanlæg

• Udskiftning af trykluftskompressorer 

• Energioptimering af procesanlæg 

• Optimering af styring af anlæg 

• Intern udnyttelse af overskudsvarme fra procesanlæg 
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Resultater runde 1, 2021
Projekttyper 
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Varmepumper udnytter overskudsvarme
Case 1

• Virksomhedstype: Industrivirksomhed, 

• Fortrænge gasforbrug fra gaskedel. 

• Energibesparelsen: 4000 MWh  per år

• CO2 besparelse : 1000 ton per år

• Tilskudsstørrelse: 1.850.000 DKK 

• Støtteprocent:  26 % (Stor virksomhed)

• Tilbagebetalingstiden er 3 år inkl. tilskud 
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Udnyttelse af overskudsvarme til procesvarme
Case 2

• Virksomhedstype: Industrivirksomhed, 

• Fortrænge gasforbrug fra gaskedel. 

• Energibesparelsen: 5.300 MWh  per år

• CO2 besparelse : 1.100 ton per år

• Tilskudsstørrelse: 1.500.000 DKK 

• Støtteprocent:  25 % (Stor virksomhed)

• Tilbagebetalingstiden er 3 år inkl. tilskud 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
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Har du yderligere spørgsmål?
Læs mere på www.ens.dk/erhvervstilskud
Eller skriv til erhvervstilskud@ens.dk eller ring på tlf. 51 67 43 01
Tilmeld vores nyhedsbrev på Nyhedsbrev

Ansøgningsrunder i 2022

Fase 1 Fase 2
Runde 1 4. januar – 18. januar 25. januar – 15. marts

Runde 2 15. februar – 1. marts 8. marts – 16. april 

Runde 3 29. marts – 12. april 21. april – 7. juni

Runde 4 31. maj – 14. juni 21. juni – 23. august

Runde 5 30. august – 13. 
september

20. september – 1. november

http://www.ens.dk/erhvervstilskud
https://nyheder.sparenergi.dk/nyhedsmail-erhverv


Spørgsmål
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