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HVAD KAN DER OPNÅS TILSKUD TIL? 

 Konvertering af anlæg fra fossile 

brændsler til vedvarende energi, 

eksempelvis biomasse, 

varmepumper, solfangere, solceller, 

vindmøller og biogas. 

 

 Konvertering af anlæg fra fossile 

brændsler til fjernvarme, 

eksempelvis skrotning af et fossilt 

brændselsanlæg, der erstattes med 

tilslutning til fjernvarme. 

 

 Energibesparende tiltag i 

forbindelse med en af ovennævnte 

konverteringer 

 

De støtteberettige omkostninger kan være: 

 Ekstern rådgivning, projektudvikling, feasibility 

studie, herunder udarbejdelse 

af ansøgningsmateriale. 

 

 Energisyn for små og mellemstore virksomheder 

 

 Miljøundersøgelser (VVM) 

 

 Anskaffelse af nødvendige anlæg, komponenter 

og lignende 

 

 Entreprenørydelser og installation 

 

 Tilslutning til biogas- eller fjernvarmenet (bl.a. 

tilslutningsafgift og investeringsbidrag) 

 

 Nødvendige følgearbejder 

 

 Krævet revision af regnskab. 

 



KRAV OG MULIGHEDER 

 Tilbagebetalingstid for projektet incl. støtte mindst 

skal være 2 år. 

 

 Maksimale støtte beregnes som mængden af fossilt 

energi der omlægges (i GJ) ganget med 230 kr./GJ 

 

 Revision hvis over 500.000 kr. i tilskud 



DEFINITION AF VIRKSOMHED 



MAKS TILSKUD 



ANSØGNING 

http://www.ens.dk/node/796/ansoegningsmateriale  

http://www.ens.dk/node/796/ansoegningsmateriale


BAGGRUND FOR ANSØGNING 

Mindre anlæg  

 

Tilbud fra leverandør 

Større anlæg 

 

Feasibility studie – 

En rapport der 

beskriver projektet i 

detaljer inkl. bedste 

skøn på budget evt. 

understøttet af 

overslagspriser fra 

mulige leverandører 



ENERGIEFFEKTIVISERING  

 

 Kortlægning af energiforbruget.  

 

 Analyse af nuværende og fremtidig 

energi(brændsels)udnyttelse.  

 

 Vurdering af rentable energibesparelser i 

virksomhedens processer, som har indflydelse på 

energi(brændsels)forbruget i det kommende anlæg.  

 

 Energibevidst projektering af det vedvarende 

energianlæg.  

 



INDUSTRI INTEGRERET I 

FJERNVARME SYSTEM  

VE løsninger i industri => lavere 

overskudsvarme afgift  

Træflis løsninger i industri => mere 

overskudsvarme (fra skrubber) 

VE løsninger i industri => mulighed for at 

benyttes som spidslast i fjernvarme net (evt. 

akkumulering)  

 



LAST VS. KAPACITET  

32 MW 

45 MW 



FJERNVARMEN 

Alm. kedel varme = 37.500 MWh/år 

Kondensvarme   = 18.500 MWh/år  

Overskudsvarme  = 22,000 MWh/år  



PBP 3 ÅR – NATURGAS TIL BIO 



SKJERN PAPIR 

 En dampkedel fyret med træflis, der 

forsyner fabrikken med energi 

 En installeret kedelkapacitet på 18,3 MW 

 Damptryk på 13,0 bar, forberedt for 

senere forøgelse til 15 bar 

 Ny kedel- og lagerbygning på 970 m2 

placeret øst for eksisterende kedelcentral 

 Lagerkapacitet af træflis på 2.600 m3 

(Forbruget på 8 dage). 

 Sammenkobling og samkøring med 

eksisterende forsyningssystemer. 

 Produktion af fjernvarme ved 

røggasveksling og kondensering. 

 Varmepumpe til yderlig 

røggaskondensering til fjernvarme  

 



SKJERN PAPIR INTRO 

TBT = 5 år 

 Integration med fjernvarmen 

VE til proces (45%) 

Salg af energibesparelser   

 



ER BIO KV ET ALTERNATIV? 

Bio KV med særlige teknologier giver 

højere el afregningspris: 

 

• Biogas 1,15 kr./kWh 

• Termisk forgasning 1,15 kr./kWh 

• ORC 0,79 kr./kWh 

 

Men ingen anlægsstøtte hvis tarif 

tilskud.  

 

• El pris på virksomhed  

0,60-0,70 kr./kWh 

 

KV øger investering med 50-100% 

 



TARIF TILLÆG VS. ANLÆGSTILSKUD 

Biogas: 

- Opnå driftstilskud på 75 kr/GJ  

eller  

- Opnå 45-65% anlægs tilskud  

 

Energibesparelser i forbindelse med VE 

tilskud:  

- Salg af energibesparelser – ”450 kr./MWh” 

eller 

- Opnå 30-50% anlægs tilskud 



NYHEDSBREV – VE TIL PROCES 

http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/omstilling-vedvarende-energi-virksomheder/nyhedsbreve  
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