
FAQ - ofte stillede spørgsmål 
om Erhvervspuljen  

Q A

Erhvervspuljen er en tilskudspulje, der skal 

sikre grøn omstilling og e�ektivisering af 

virksomhedernes energiforbrug.  

 

Erhvervspuljen blev vedtaget politisk i 2018 og 

løber frem til 2029, hvor der samlet set skal 

uddeles 3,5 mia. kr. i tilskud. Puljen 

administreres af Energistyrelsen.   

  

Private virksomheder i langt de �este brancher 

kan søge tilskud fra Erhvervspuljen. De eneste 

undtagelser er virksomheder i 

transportsektoren, energisektoren, 

energiomdannelsessektoren og �skeri- og 

akvakultursektoren.  

 

Med et tilskud fra Erhvervspuljen bliver dit 

projekt mere rentabelt at gennemføre. 

Fordelene ved at spare energi eller CO
2
 er 

blandt andet: 

 

• Bedre økonomi 

• Styrket forsyningssikkerhed 

• En mere konkurrencedygtig virksomhed 

• En bæredygtig og grøn position 

• Bedre arbejdsmiljø og trivsel 

 

Reglerne for Erhvervspuljen blev ændret den 

1. november 2022. Puljen er nu åben og kan 

søges hele året. I 2023 er der afsat 400 mio. kr. 

 

Din virksomhed kan søge tilskud til langt de 

�este projekter, der sparer enten energi eller 

CO
2
 fra energirelaterede udledninger. 

Tilskudsberettigede projekter kan være:  

 

1. Udskiftning af brændselskedel 

2. Udskiftning til LED-belysning  

3. Forbedring af klimaskærm med  

      energie�ektive vinduer eller efterisolering 

4. Etablering af varmegenvinding  

5. Energioptimering af procesanlæg  

6. Intern transport  

 

1. Hvad er Erhvervspuljen? 

 

 

 

2. Hvem står bag Erhvervspuljen? 

 

 

 

 

3. Hvem kan søge  

     Erhvervspuljen? 

 

 

 

 

 

4. Hvorfor skal min virksomhed  

     søge tilskud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hvornår kan jeg søge  

     Erhvervspuljen? 

 

 

6. Hvad kan jeg søge tilskud til?

Side 1



Q A

Erhvervspuljen er rettet mod både små og 

store virksomheder, der ønsker at spare energi 

eller CO
2
.  

 

Virksomheder kan få tilskud på minimum 

10.000 kr. og maksimalt 112 mio. kr., og 

tilskuddet dækker op til 50 % af projektets 

støtteberettigede omkostninger. Tilskuddet 

udregnes efter en støttesats på 10 øre per 

sparet kWh eller 500 kr. per sparet ton CO
2
. 

 

En lille virksomhed kan få støtte op til 50 % af 

de støtteberettigede omkostninger, mens det 

er op til 40 % og 30 % for henholdsvis en 

mellemstor og en stor virksomhed.  

  

Først skal virksomheden udpege potentielle 

projekter. Det kan gøres ved at �nde 

inspiration på SparEnergi.dk eller �nde en 

energirådgiver, der kan hjælpe.  

 

Derfra skal virksomheden følge puljens 

ansøgningsproces, som er beskrevet i 

Erhvervspuljens vejledning til ansøgere.  

Får du brug for hjælp, kan du kontakte 

Energistyrelsen telefonisk eller på mail.  

 

Du kan også læse meget mere om 

Erhvervspuljen og få gode råd til ansøgningen 

på https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/

tilskud/hvad-er-erhvervspuljen 

  

En standardløsning er et hjælpeværktøj, der 

beregner energibesparelsen for bestemte 

projekttyper.  

Standardløsninger letter 

ansøgningsprocessen for en række forskellige 

typer af projekter, fordi virksomheden ikke skal 

redegøre så detaljeret for projektet med 

speci�kke beregninger og målinger. Blandt de 

projekter, der er standardløsninger til, er:  

 

· Varmeforsyning, f.eks. konvertering væk fra  

      naturgas (op til 1.000 kW) 

· Komfortventilation 

· Trykluft 

7. Hvor meget kan min    

     virksomhed få i tilskud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hvordan søger jeg  

     Erhvervspuljen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Hvad er en standardløsning? 
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En portalberegner er en simpli�ceret udgave 

af en standardløsning, hvor virksomheden kun 

skal angive enkelte oplysninger om projektet. 

Portalberegnerne er obligatoriske at anvende 

for de givne projekttyper.  

 

Der �ndes portalberegnere for følgende 

projekter: 

• Udskiftning af kalorifer/kedel med 

energiforbrug under 15.000 L olie, 15.000 

Nm3 naturgas og 32.000 kg. træpiller. 

• Udskiftning af ældre belysning til LED 

 

På SparEnergi.dk har vi samlet en række gode 

eksempler på virksomheder, der har benyttet 

Erhvervspuljen til at sætte fart i den grønne 

omstilling.  

 

Det gælder f.eks. produktionsvirksomheden 

Bema, der �k tilskud til at skifte til LED-

belysning og nu sparer 200.000 kr. årligt.  

https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/

tilskud 

 

Det skal være så let som muligt at få tilskud fra 

Erhvervspuljen. Energistyrelsen tilbyder bl.a. 

vejledning på telefon og mail.  

 

Du kan altid kontakte Energistyrelsens 

medarbejdere, der sidder klar til at give 

vejledning. Når du har ansøgt, får du tildelt en 

fast sagsbehandler, som du kan kontakte med 

evt. spørgsmål.  

 

Der er åbent for henvendelser mandag til 

torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-14.  

Tlf.: 51 67 43 01 

Mail: erhvervstilskud@ens.dk 

 

 

10. Hvad er en portalberegner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hvor kan jeg læse mere om  

        andre virksomheders  

        erfaringer med  

        Erhvervspuljen? 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kan jeg få hjælp, hvis jeg har   

        problemer med ansøgningen?  
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