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Kære Læsere 

VE til proces ordningen blev lancererede i august 2013, for at understøtte erhvervslivets 
konvertering af deres procesenergi til VE eller fjernvarme. Udover at ordningen giver 
virksomhederne mulighed for at søge til konvertering af deres virksomheds procesenergi til 
VE, så er der også mulighed for at søge tilskud til energieffektiviseringer.  
 
Energistyrelsen anbefaler derfor, at hvis man som virksomhed søger tilskud til konvertering 
af procesenergi til VE, også gennemgår produktionen for mulige energibesparelser. Der kan 
læses nærmere om energieffektiviseringer i vejledningen til ansøgning.
 
Ordningen har modtaget mange ansøgninger om tilskud fra svineproducenter.
Energistyrelsen udgiver et faktaark, med generelle råd om hvad man kan kigge på, for at 
opnå størst mulige energibesparelser i svinestalde. 

I faktaarket kan man bl.a. læse, hvordan energioptimering kan reducere størrelsen 
på det VE anlæg man søger tilskud til, og dermed også reducerer størrelsen af den 
investering, man skal lave. Det anbefales f.eks. at man gennemføre et energisyn, for at 
få en professionel vurdering af mulighederne for energieffektivisering. Omkostningerne 
til energisynet er støtteberettiget. Derudover gives der gode råd om energistyring, 
forebyggende vedligeholdelse, opvarmning, indretning m.m. 

Faktaarket og vejledningen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside
www.ens.dk/ve-proces

Status på ordningen ultimo 2013.
VE proces ordningen har nu mere end et halvt år på bagen, derfor gives der, i dette 
nyhedsbrev, et overblik over modtagelsen af ordningen i erhvervslivet. 

Der er i alt indsendt 189 ansøgninger til ordningen i 2013, og det kan konstateres at 
ansøgningerne er fordelt bredt over industri, landbrug og gartnerier. 

Der er i alt givet tilsagn om tilskud for 152 mio. kr. i 2013.

Der er i 2014 afsat 500 mio. kr. til VE proces ordningen. Energistyrelsen opfordrer alle 
interesserede virksomheder, til at indsende deres ansøgninger.
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VE-proces  
Nyt faktaark med gode råd til 
svineproducenter 


