
Webinar om tilskud fra 
Erhvervspuljen til 
virksomhedens 
energispareprojekter

Energistyrelsen
TEKNIQ Arbejdsgiverne



Velkommen til webinar om Erhvervspuljen…

• Jeg hedder Bjørn Hove og er konsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, Klima, Energi og 
Teknik 

• Dagens gæst er Morten Broberg fra Energistyrelsen. Morten giver en introduktion til 
Erhvervspuljen og gennemgår den nye ansøgningsproces, som gør det lettere og enklere 
at søge tilskud. Velkommen til dig, Morten. 

• Webinaret bliver optaget (hvis ingen protesterer). Optagelsen og præsentationen bliver 
lagt på TEKNIQ Arbejdsgivernes hjemmeside hurtigst muligt



Program

1. Introduktion v/konsulent Bjørn Hove, TEKNIQ Arbejdsgiverne
2. Om Erhvervspuljen v/ Morten Broberg, Energistyrelsen
3. Spørgsmål og svar (fri dialog og debat)
4. Afrunding/afslutning v/konsulent Bjørn Hove, TEKNIQ Arbejdsgiverne



Introduktion

• Erhvervspuljen er en tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder, der ønsker at 
effektivisere og reducere energiforbruget, og nedbringe klimaaftrykket

• Erhvervspuljen er på i alt ca. 3,9 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029

• Energibesparelser er en rigtig god forretning med de nuværende priser…

• TEKNIQ Arbejdsgiverne ser derfor gerne, at flere medlemsvirksomheder søger midler fra 
Erhvervspuljen - både for at få midlerne ud at arbejde, så virksomhederne sparer energi 
og reducere klimaaftrykket, og - for installationsvirksomhedernes vedkommende – også 
for at få del i den rådgivningsforretning, der kan være i at søge tilskud til 
energispareprojekter på vegne af jeres kunder



Erhvervspuljen
Webinar samarbejde 

med TEKNIQ Arbejdsgiverne

December 2022
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• Kort om Erhvervspuljen

• Nye ændringer af Erhvervspuljen

• Hvordan søger du Erhvervspuljen?

• Inspiration

• Spørgsmål

INDHOLD



20. december 2022 Side 7

Hvad er Erhvervspuljen?
Erhvervspuljen skal bidrage til et grønnere og 

mere energieffektivt erhvervsliv. Et tilskud fra 

Erhvervspuljen gør det mere rentabelt for din 

virksomhed at investere i grønne projekter.

Puljen er på i alt ca. 3,5 mia. kr. og løber fra 2020 

til 2029. Puljen kan søges løbende. 
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• Indkøb og andet arbejde på projekter må ikke være påbegyndt, før 

Energistyrelsen har kvitteret for modtagelse af ansøgning

• Tilbagebetalingstiden må på ansøgningstidspunktet ikke være kortere end 

2 år, når tilskuddet medregnes 

• Eksisterende anlæg skal være funktionsdygtige og i drift minimum 2 år 

• Projektet må ikke modtage statstilskud andre steder fra

• Virksomheden må ikke være lovmæssigt forpligtet til at gennemføre 

projektet

BETINGELSER FOR TILSKUD
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• Tilskuddet beregnes på baggrund af: 

1. Energibesparelsens størrelse med en støttesats på 10 øre pr. sparet kWh 

over levetiden eller

2. CO2-reduktionens størrelse med en støttesats på 500 kr. pr. sparet ton 

CO2 over levetiden

• Maksimal støtteprocent af de støtteberettigede omkostninger: 

• 50 % for lille virksomhed

• 40 % for mellemstor virksomhed

• 30 % for stor virksomhed

• Minimum- og maksimumsbeløb:

• Minimum 10.000 DKK og maksimum 112 mio. DKK 

HVOR MEGET KAN DU FÅ I TILSKUD ?
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HVAD KAN I SØGE TIL?

Private virksomheder inden for næsten alle brancher kan søge tilskud til projekter, 

der sparer energi- eller CO2 fra energirelaterede udledninger. Eksempelvis:

1. Udskiftning af brændselskedel til varmepumpe

2. Udskiftning til LED-belysning 

3. Forbedring af klimaskærm med fx energieffektive vinduer eller efterisolering

4. Etablering af varmegenvinding 

5. Energioptimering af procesanlæg 

6. Intern transport

Brug for inspiration? Se SparEnergi.dk/erhvervstilskud for cases mm.

https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/erhvervstilskud
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• Husholdninger

• Transportsektoren

• Energiomdannelsessektoren og energiindustrien 

• Foreninger og offentlige institutioner og virksomheder

• Fiskeri- og akvakultursektoren 

Der kan desuden ikke søges om tilskud til etablering af solceller.

HVEM KAN IKKE SØGE ?



Erhvervspuljen

Ændringer fra 1. november
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• Mere simpel ansøgningsproces 

• Mere i tilskud 

• Erhvervspuljen kan søges præcist når det passer ind i jeres planlægning og projekter kan 

realiseres kort efter ansøgning.

• Støtte til projekter, der reducerer din virksomheds CO2-udledning 

• Klar tilskyndelse til at skifte naturgas ud med grøn energi (prioteringsfaktor).

• Kan ikke søge tilskud til ny gaskedel  

DET BETYDER ERHVERVSPULJENS NYE REGLER FOR DIG
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• I 2022 ansøger du om tilskudsmidler afsat i 2023. Et eventuelt tilsagn afhænger 

derfor af, at der afsættes dem forventede bevilling til puljen på finanslov 2023.

• Sagsbehandlingen af ansøgninger indsendt i 2022 kan først påbegyndes fra 

januar 2023, når finansloven for 2023 er vedtaget. 

• Afgørelse om enten tilsagn om tilskud eller et afslag meddeles først derefter. 

• Indkomne ansøgninger behandles efter først til mølle-princippet.

HVIS DU ANSØGER I 2022



Hvordan søger du 
Erhvervspuljen ?
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TILSKUDSPROCESSEN

1. Du søger om tilskud

2. Energistyrelsen kvitterer for din ansøgning

3. Du kan nu påbegynde dit projekt på egen regning og risiko

4. Energistyrelsen behandler din ansøgning

5. Du modtager svar på din ansøgning

6. Du har nu 2 år og 3 måneder til at gennemføre dit projekt og 

indsende udbetalingsanmodning

7. Du modtager dit tilskud
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• Gå ind på SparEnergi.dk/Erhvervstilskud og læs om puljen

• Identificér et projekt du gerne vil søge tilskud til 

• Undersøg om din virksomhed og dit projekt er omfattet af puljen

• Læs Erhvervspuljens ansøgningsvejledning og trin-for-trin guide til 

ansøgning (findes på SparEnergi.dk/erhvervstilskud)

• Overvej, om du vil udarbejde ansøgningen selv – eller få hjælp af en 

rådgiver til hele dit projekt eller dele af det.

FORBEREDELSE 
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• Du ansøger via Erhvervspuljens ansøgningsportal med NemID

medarbejdersignatur, hvor du skal oprette en profil.

• Din ansøgning skal indeholde:

o Indtil 1. januar 2023 skal du udfylde bilag 0 - beregningsskema

o Dokumentation af det eksisterende udstyr (fx din oliekedel)

o Dokumentation af nuværende energiforbrug 

o Forventet efter-situation

o Budget

• Brug Energistyrelsens hjælpeværktøjer

ANSØGNING
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En standardløsning er et værktøj til 

at beregne energibesparelser for 

typiske projekter – fx udskiftning af 

kedler til varmepumper. 

En beregner er en simplificeret 

udgave af en standardløsning, hvor 

I som virksomhed kun skal angive 

enkelte oplysninger om projektet.

Beregnere

• Udskiftning af ældre belysning til LED 

• Udskiftning af varmeforsyning ved 

forbrug under 15.000 L olie, 15.000 

m3 naturgas og 32.000 kg træpiller. 

Standardløsninger 

• Udskiftning af varmeforsyning

Valgfrie standardløsninger

• Komfortventilation 

• Trykluft

STANDARDLØSNINGER OG PORTALBEREGNERE
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Der findes tre metoder til opgørelse af kedler/ kalorifer: 

• Portalberegner, hvis forbruget er under: 

o 15.000 L olie 

o 15.000 m3 naturgas 

o 32.000 kg træpiller 

• Standardløsningen: 

o Kedel effekt på op til 1000 kW / kalorifer effekt på op til 500 kW 

o Som ikke er omfattet af portalberegneren 

• Opgørelsesmetode for kedler:

o Alle kedler over 1000 kW

UDSKIFTNING AF KEDLER/KALORIFERER
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BEREGNER- UDSKIFTNING AF MINDRE KEDLER OG 

KALORIFERER
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BEREGNER - UDSKIFTNING AF ALMEN BELYSNING TIL LED
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JAMBO FERIEPARK VARMER POOL OG 

LOKALER OP MED VARMEPUMPER

”Vi er glade for, at vi har fået 

tilskuddet. Det har gjort, at vi har 

kunnet vælge den rigtige løsning 

med de bedste produkter.

Tilskud til:

Udskiftning af gamle oliekedler til 

fire varmepumper.

Økonomi:

Investering: 1,6 mio. kr.

Tilskud: 213.000 kr.

Besparelse: 300.000 kr./år

Tilbagebetalingstid: 4 år
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NY BELYSNING FÅR KUNDERNES LØSNINGER 

TIL AT SKINNE HOS BEMA

”Tilskuddet har hjulpet til at 

fremskynde processen for os. Det 

har også betydet, at vi har skiftet 

flere armaturer, end vi ellers ville 

have gjort. Og det har i sidste ende 

bidraget til et bedre CO2-regnskab.

Tilskud til:

Udskiftning af 500 armaturer 

(lysstofrør) til LED

Økonomi:

Investering: 400.000 kr.

Tilskud: 46.800 kr.

Besparelse: 200.000 kr./år

Tilbagebetalingstid: 2,5 år



Erhvervspuljen 

Telefon: 51 67 43 01

Åbningstider: 

Mandag til torsdag 10.00-15.00 

Fredag 10.00-14.00

Mail: erhvervstilskud@ens.dk
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FÅR DU BRUG FOR HJÆLP

mailto:erhvervstilskud@ens.dk


Spørgsmål
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Tak

Modtag nyheder 

om erhvervspuljen
Erhvervspuljen er i 2022

Den Europæiske Unions genopretningsplan. 
Læs mere om EU’s politiske prioriteter 

genopretningsplanen her: 



Afrunding/afslutning

• Tak til Morten for en god gennemgang af puljen og ansøgningsprocessen –
og tak til jer for engagement, og gode spørgsmål

Jeg håber at I nu har et billede af, hvordan puljen virker, og at det ikke er 
så kompliceret at ansøge, som I måske troede inden webinaret…

• Hvis I har spørgsmål efterfølgende, er I meget velkomne til at kontakte mig 
på bho@tekniq.dk, så skal jeg sørge for at de bliver besvaret

• Mange tak for nu – og fortsat god dag

mailto:bho@tekniq.dk
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