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Tilsagn om tilskud til udrulning af 

fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen1 
 
Energistyrelsen har den 22-01-2022 modtaget Daugård Fællesvarme a.m.b.a.s 
ansøgning om tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen til projektet Kollektiv 
forsyning samt etablering af luft/vand-varmepumpe ved Vejlefjordskolen.  

 

Afgørelse 
Energistyrelsen har vurderet ansøgningen og træffer følgende afgørelse: 

 Daugård Fællesvarme a.m.b.a. bevilges tilsagn om tilskud fra 

fjernvarmepuljen 

 Tilsagnet udgør kr. 100.000,00 og forudsætter, at 

fjernvarmevirksomheden gennemfører 5 konverteringer i projektet. 

 Tilsagnet er givet for perioden den 04-03-2022 til den 31-10-2022. 

 

Begrundelse for tilsagn  

Energistyrelsen har fastsat tilskudsbeløbet på grundlag af det modtagne 
ansøgningsskema og ansøgningens vedhæftede bilag. 
 
Accept af tilsagnet bedes fremsendt til Energistyrelsen inden 14 dage fra 
modtagelse af dette brev. 
 
Vilkår 

Der er tilknyttet en række forpligtelser til dette tilsagn, som fremgår af vedlagte 

”Energistyrelsens standardvilkår for tilskud til projekter”. Herudover skal øvrige 

betingelser i denne tilsagnsskrivelse overholdes.  

 

Tilsagnet gives på vilkår af, at projektet opnår endelig godkendelse ved kommunen. 

Afgørelsen indeholdende den endelige kommunale godkendelse af projektet samt 

den endelige version af projektforslaget skal derfor fremsendes til Energistyrelsen, 

når de foreligger, med angivelse af, hvorvidt der er sket ændringer i projektet siden 

den betingede godkendelse. 

 

Daugård Fællesvarme a.m.b.a. er ansvarlig over for Energistyrelsen for, at 

projektet gennemføres inden projektets slutdato den 31-10-2022 og at de i 

tilsagnet og i standardvilkårene anførte betingelser overholdes.  
 

                                                           
1 Bekendtgørelse nr. 2306 af 18/12/2020 

Kontor/afdeling 
Center for 
Energiadministration 
 
Dato 
04-03-2022 
 
J nr.  
SUF-2022-0011 
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Ansøgning om udbetaling 

Ved anmodning om udbetaling skal udbetalingsanmodning, slutrapport, 

projektregnskab, dokumentation for de gennemførte konverteringer, 

ledelseserklæring og regnskabsbilag fremsendes. Alle krav til projektregnskab og 

dokumentation fremgår af vedlagte standardvilkår og ansøgningsvejledningen. 

 

Når udrulningen er udført, kan Daugård Fællesvarme a.m.b.a. indsende 

anmodning om udbetaling af tilskud via ansøgningsportalen. Energistyrelsen skal 

modtage anmodning om udbetaling senest 60 dage efter, at arbejdet er udført. 

Hvis fristen overskrides, og der ikke forinden er anmodet om fristforlængelse, kan 

Energistyrelsen træffe afgørelse om, at tilsagnet om tilskud helt eller delvist 

annulleres. 

 

Energistyrelsens udbetaling af tilskud er en engangsudbetaling. Udbetalingen sker 

på baggrund af dokumentationen for afholdte og betalte udgifter samt under 

forudsætning af, at projektet, eller den del af projektet, der søges om udbetaling 

for, er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen og vilkårene for 

tilsagnet.  

 

På ansøgningsportalen findes en vejledning til ansøgningsprocessen, herunder 

vejledning til anmodning om udbetaling af tilskud. 

 
Retsgrundlag 

Denne afgørelse er truffet på grundlag af bekendtgørelse nr. 2306 af 18. december 

2020. Uddrag af reglerne er vedlagt denne afgørelse som bilag. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende tilsagnet, er du velkommen til at rette 

henvendelse via ansøgningsportalens funktion ”kontakt Energistyrelsen”.  

 

 

Med venlig hilsen / Best regards 

Jane Charlotte Andersen 

 

Energiadministrationen 

Center for Energiadministration / Centre for Energy Administration  

  

Tlf. nr. 33 95 08 52 

E-mail fjernvarmepuljen@ens.dk  

 

  

mailto:fjernvarmepuljen@ens.dk
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Bilag:          

1) Standardvilkår 

2) Retsgrundlag 

3) Udbetalingsanmodning 

4) Skabelon til slutrapport 

5) Skabelon til projektregnskab 

6) Statusrapport 

7) Adresseliste 

8) Ledelseserklæring 
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