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Kender du til VE til proces? 

”VE til Proces” er Energistyrelsens støtteordning, der har til formål at fremme energieffektiv konvertering 

til vedvarende energi (VE) i virksomhedernes produktionsprocesser
1
.  

Er du en fremstillingsvirksomhed, som i dag forsy-

ner din produktion med fossile brændsler (olie, kul 

eller naturgas)? Så har du mulighed for både at 

spare penge på energiforbruget, og gennemføre 

nødvendige investeringer med støtte fra Energisty-

relsen. 

”VE til proces-ordningen støtter konverteringen af 

dit energiforbrug til vedvarende energi eller fjern-

varme, samt energibesparende tiltag i forbindelse 

med konverteringen.” 

Du kan få anlægsstøtte til konvertering til biomas-

se, sol, vind, biogas, fjernvarme og til en vis grad 

varmepumper. 

Hvem kan søge tilskud? 

”VE til proces” er for alle produktionsvirksomheder, som forbruger fossile brændsler (olie, gas, kul) i sine 

produktionsprocesser.  

Puljen giver anlægsstøttestøtte til energieffektive projekter der konverterer fossil procesenergi, hvilket 

inddeles i følgende kategorier: 

1.  Energieffektive projekter i en virksomhed, der erstatter fossile brændsler med energi 

fra vedvarende energikilder til procesformål i virksomheden.  

2.  Energieffektive projekter i en virksomhed, der erstatter fossile brændsler med fjernvar-

me til procesformål i virksomheden. 

3.  Energieffektiviseringer i tilknytning til 1. og 2 

Er du i tvivl om din virksomhed bruger energi til ”proces”, så tjek dit momsregnskab. Hvis du får godtgjort 

afgifterne på dit energiforbrug, kan du få støtte til konvertering. 

Relevante brancher/processer 

En relevant branche kan f.eks. være fødevareindustrien, hvor man har processer som kogning, tørring, 

bagning mv. Andre relevante brancher kunne være autobranchen, metalvareindustrien, betonvare- og 

                                                           

1
 Energieffektiv betyder at der ikke installeres større anlæg end nødvendigt, samt at energien i de installerede 

anlæg udnyttes optimalt. 

 

Udbytte 

Styrk din virksomheds økonomi 

Her er en mulighed for din virksomhed til at få 

tilskud til at gennemføre investeringer, som vil 

give konkrete besparelser på virksomhedens 

energiudgifter.  

Står I til at udskifte jeres fyr til procesvarme, skal I 

udvide produktionen eller lignende? 

VE til Proces ordningen giver op til 65% i støtte. 

Et skridt i den rigtige retning 

Foruden den økonomiske gevinst kan et ’VE til 

proces’ projekt også have andre positive effek-

ter. Det kan give virksomheden en spændende 

case med brandingværdi, kompetenceudvikling 

af medarbejdere, bedre indeklima mv. og virk-

somheden vil bidrage til den grønne omstilling. 

Procesenergi kendetegnes ved: 

1. Energien skal anvendes til en produktion, 

hvor en vare undergår en forandring 

2. Energien skal anvendes til fremstilling af 

en vare, der er bestemt for afsætning 



 

 

   

 

2 

møbelindustrien, da man her ofte har forskellige former for lakerings-, opvarmnings- og tørringsproces-

ser.  

 

 

 

Støtte 

Støttesatsen afhænger af din virksomheds størrelse og fremgår af tabellen nedenfor.  

Har din virksomhed under 50 ansatte defineres det som en lille virksomhed og under 249 ansatte er det 

en mellemstor virksomhed. 

Eksempler på typiske produktionsprocesser 

Produktionsrelaterede energiformål som hører ind under hvad SKAT definerer som væren-

de med procesformål er f.eks.: 

 Kogning, inddampning og tørring 

 Destillering 

 Keramisk brænding 

 Frysning og køling 

 Opvarmning af malekabiner 

 Opvarmning af tørrestuer 

 Opvarmning og varmt vand i staldbygninger  

 Varmt vand til rengøring og sterilisering af tanke og lukkede produktionsanlæg 

 Varmt vand til rengøring af genbrugsemballage 

 Opvarmning af særlige rum, hvor der kun lejlighedsvis opholder sig mennesker 

Projekter der ikke gives støtte til 

Energibesparelser alene kan ikke modtage støtte – Ønsker du udelukkende at udføre energibespa-
rende tiltag kan du i stedet få tilskud hos et energiselskab, som er interesseret i at opfylde sine ener-
gibespareforpligtelser (se http://www.energisparesiden.dk/erhverv/companies.aspx). 

Energi indkøbt med henblik på videresalg og energi anvendt til motorbrændstof, rumvarme, op-
varmning af vand samt komfortkøling falder uden for betegnelsen ”procesenergi” og projekter ved-
rørende disse former for energi vil derfor ikke kunne modtage støtte. 

 

To oplagte tekniske løsninger 

I dag er der to procesformer som økonomisk set kan være særligt oplagte at konvertere: 

1) Udskiftning af dampkedler på olie/gas til træpiller i brancher hvor der anvendes 

damp (f.eks. vaskerier, fødevare-, medicinal- og biotech-industri) 

 

2) Udskiftning af varmekedel på olie/gas til tørring efter spray/pulverlakering med 

varmepumpe eller fjernvarme i virksomheder hvor man anvender malerkabiner el-

ler lignende tørreprocesser (f.eks. metalvareindustri, fremstilling af maskiner, un-

dervognsbehandling, møbelindustri, fremstilling af døre og vinduer, tørring af træ 

og hærdning af betonelementer) 

http://www.energisparesiden.dk/erhverv/companies.aspx
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Tabel 1: Støttesats for anlægstilskud til konverteringsprojekter og energieffektiviseringer 

Potentiel støttesats Lille virksomhed Mellemstor  

virksomhed 
Stor virksomhed 

Konvertering til vedvarende energi 

eller fjernvarme 
Max 65 % Max 55 % Max 45 % 

Energieffektiviseringer i direkte til-

knytning til en konvertering 
Max 50 % Max 40 % Max 30 % 

Energieffektivitet (max 23 kr./GJ) 

For at sikre høj energieffektivitet må tilskuddet ikke overstige 

23 kr./GJ fossilt brændsel der konverteres, set over en 10-årig 

driftsperiode.  

Overstiger projektet denne grænse, nedsættes tilskuddet så 

det rammer grænsen. 

Tilbagebetalingstid (min. 2 år) 

For at opnå fuld støttesats skal projektets investeringer som 

minimum have 2 års tilbagebetalingstid inkl. tilskud. Har pro-

jektet en kortere tilbagebetalingstid reduceres tilskuddet så 

projektet netop har 2 års tilbagebetalingstid. 

OBS!  

 Et anlæg som modtager investeringsstøtte kan ikke også modtage driftsstøtte (pristillæg for el) 

 Projektstøtte over 111 mio. kr. skal have en særskilt godkendelse af EU Kommissionen 

Støtteberettigede omkostninger 

Herunder fremgår mulige omkostninger, som du kan få støtte til: 

 

 

Eksempler på ”VE til proces”- projektmuligheder 

Som inspiration er der i det følgende vist eksempler på projektmuligheder hos en konkret fødevarepro-

ducent, et autoværksted og en metalvareproducent. Disse virksomheder er blevet valgt ud, da de tilhø-

rer brancher, som har et særligt potentiale for konvertering til VE.  

 Ekstern rådgivning, projektudvikling, feasibility studie, herunder udarbej-

delse af ansøgningsmateriale, energisyn og projektering  

 Anskaffelse af nødvendige anlæg, komponenter og lignende,  

 Entreprenørydelser og installation  

 Tilslutning til biogas- eller fjernvarmenet (bl.a. tilslutningsafgift og inve-

steringsbidrag)  

 Nødvendige følgearbejder  

 Krævet revision af regnskab (er tilskuddet over 500.000 kr. er revision af 

regnskab et krav) 

 Miljøundersøgelser (VVM) 
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Erfaringerne fra disse virksomheder kan selvfølgelig også overføres til andre brancher med beslægtede 

processer. 

NB! Eksemplerne er baseret på konkrete virksomheder, som i denne vejledning er anonymiseret.  

Vigtige faktorer som påvirker økonomien i et ”VE til proces” projekt  

Da økonomien for et konkret projekt afhænger af meget specifikke faktorer i den konkrete virksomhed, 

kan denne guides beregnings-eksempler ikke overføres direkte til andre. Eksemplerne tjener som inspi-

ration og er i stedet en illustration af hvordan et konverteringsprojekt kunne udformes teknisk og øko-

nomisk. 

I nedenstående skema får du derfor oplistet forskellige følsomhedsfaktorer og overvejelser, du altid bør 

have med, når du beregner økonomien i et muligt projekt.  

Tabel 2: Generelle faktorer som bør overvejes i forbindelse med økonomien for ethvert projekt 

 

  

Faktor Effekt 

Kedelanlægget skal alligevel 

udskiftes 

Har din virksomhed et gammelt og ineffektivt kedelanlæg som alli-

gevel skal udskiftes? Så er det kun meromkostningerne ved etable-

ring af en alternativ forsyning fra VE eller fjernvarme, som bør ta-

ges med i beregningen af tilbagebetalingstiden.  

Udnyttelsesgraden af anlægget 

(antal driftstimer) 

I denne guides eksempler er der regnet med én udnyttelsesgrad, 

men antallet af driftstimer kan selvfølgelig være større eller mindre, 

og det vil have stor betydning for dit projekts rentabilitet. 

Gas eller olie Fyrer du med olie eller gas? Da olieprisen er højere en prisen på 

gas, vil besparelsen ved at erstatte olie med VE eller fjernvarme 

være større end hvis du erstatter gas. 

Skøn over anlægspriser og 

driftsomkostninger 

Skøn over anlægsomkostninger og driftsomkostningerne (ud over 

brændselsomkostninger) er forbundet med betragtelig usikkerhed. 

Beregnes denne guides eksempler ud fra andre forudsætninger 

kunne projektøkonomien blive langt mere rentabel eller urentabel. 

Det er herfor meget vigtigt at basere vurdering af rentabilitet på 

konkrete tilbud fra leverandører. 
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Damp i produktionen 

Denne virksomhed producerer kogt rødkål og marmelade. Begge disse processer er dampkrævende og 

virksomheden har derfor to naturgasfyrede dampkedler. Udover kogning bruges dampen også til auto-

klave og konservesproduktion. 

Til erstatning af de eksisterende naturgasfyrede kedler er der tre muligheder for at få etableret nye VE-

forsyningsformer til fabrikken: 

1. Et træflis-fyret anlæg  

2. Træpille-fyret anlæg  

3. Biogas i de eksisterende kedler 

For de to førstnævnte er det muligt at lave et økonomisk estimat på rentabiliteten baseret på tilskud fra 

”VE til proces”-ordningen.  

 

Tabel 3: Nøgletal for nuværende drift og alternative energikilder for fødevarevirksomhed (2013) 

 

Naturgas 

(nuværende) 

Olie 

(eksempel) 
Træpiller Træflis 

Forbrug Energi (GJ) 10.800 10.800 10.800 10.800 

Kapacitet (kW) 1.000 1.000 1.000 1.000 

D
ri

ft
 

Drift og vedligeholdelse kr. 60.000 kr. 46.252 kr. 80.000 kr. 200.000 

Brændselsomkostninger kr. 1.112.184 kr. 1.659.312 kr. 999.432 kr. 541.512 

Samlet driftsomkostninger  kr. 1.172.184 kr. 1.705.564 kr. 1.079.432 kr. 741.512 

Besparelse drift ift. naturgas     kr. 92.752 kr. 430.672 

g
 

Investering kr. kr. 1.500.000 kr. 1.300.000 kr. 800.000* kr. 4.000.000* 

Tilskud 23 kr./GJ     - - 

Tilskud 45 %     kr. 360.000 kr. 1.800.000 

Egenbetaling      kr. 440.000 kr. 2.200.000 

 Tilbagebetalingstid inkl. tilskud (år) 4,74 5,11 

* Beregnet ud fra Energistyrelsens Teknologikatalog 

Forventet investering og besparelse 

ved konvertering til  

træpille- og træflisfyret anlæg 

Der er god økonomi i at udskifte 

virksomhedens energiforbrug. Til-

bagebetalingstiden for denne kon-

krete virksomhed er omkring 5 år 

da virksomheden fyrer med gas. 

Havde virksomheden fyret med olie, 

ville økonomien i projektet være 

endnu bedre, da olie er dyrere. 

Tilbagebetalingstiden ville det tilfæl-

de være 2 år inkl. tilskud. 

Baggrund for støttesats 

Pga. effektivitetskravet må støtten ikke overstige 23 kr./GJ 

fossilt brændsel der konverteres, set over en 10 årig 

driftsperiode. Med et antaget forbrug på 10.800 GJ/år (3 

GWh/år) over en 10-årig periode og en tilskudssats på 23 

kr./GJ kan der i udgangspunktet maksimalt opnås et til-

skud på 2.484.000 kr.  

Da virksomheden er del af en større koncern defineres 

den som en stor virksomhed og derfor må tilskuddet ikke 

overstige 45 % af investeringsomkostningerne. Dvs. den 

maksimale støttesats for konvertering til træpiller eller 

træflis er henholdsvis 360.000 kr. og 1.800.00 kr. 
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Tørreprocesser i produktionen 

Denne virksomhed producerer forskelligt lakeringsarbejde inden for industrien. Det er især tørreproces-

serne, der er energikrævende. Værkstedet forsynes i dag af olie og el, hvor olien bruges til tørreproces-

serne og el bruges til lakering og ventilation.  

I forhold til de processer virksomheden anvender, og de temperaturer de opererer ved, så er der tre 

reelle VE-alternativer: 

1. Træpille-fyr  

2. Luft-til-luft varmepumper  

3. Fjernvarme  

Ved konvertering til alternativ 1. eller 2. kan virksomheden opnå et tilskud på 82.800 kr., som illustreret i 

Tabel 4. Konverterer virksomheden til varmepumpe er tilbagebetalingstiden dog så kort, at tilskud er 

overflødig. 

 

Tabel 4: Nøgletal for nuværende drift og alternative energikilder for autoværksted (2013) 

 

Olie 

(nuværende) 

Fjernvarme 

10 kWh 
Træpiller Varmepumpe 

Forbrug Energi (GJ/år) 360,00 360,00 360,00 128,57 

Kapacitet (kW) 50,00 50,00 50,00 17,86 

D
ri

ft
 

Drift og vedligeholdelse kr. 1.492 kr. 4.476 kr. 746 kr. 1.253 

Brændselsomkostninger kr. 55.310 kr. 31.640 kr. 33.314 kr. 10.842 

Samlet driftsomkostninger  kr. 56.802 kr. 36.116 kr. 34.060 kr. 12.095 

Besparelse drift   kr. 20.686 kr. 22.742 kr. 44.707 

In
ve

st
e

ri
g

 Investering kr.   kr. 130.550 kr. 205.150 kr. 80.568 

Tilskud 23 kr./GJ   kr. 82.800 kr. 82.800 - 

Tilskud 65 %   - - kr. 52.369 

Egenbetaling    kr. 47.750 kr. 122.350 kr. 28.199 

Tilbagebetalingstid inkl. tilskud (år) 2,31 5,38 0,63 (!) 

!)  Selv uden tilskud er tilbagebetalingstiden mindre end to år (1,8 år) og økonomien er derfor for god 

til at man kan opnå støtte. Havde tilbagebetalingstiden uden tilskud været større end to år, da ville 

tilskudssatsen være blevet nedsat så tilbagebetalingstiden svarer til to år. 

Forventet investering og bespa-
relse per energikilde 

Der er rigtig god økonomi i at ud-

skifte virksomhedens energiforbrug. 

Udskiftes der til varmepumpe er 

besparelsen så stor at tilbagebeta-

lingstiden er under 2 år, selv uden 

støtte. 

Baggrund for støttesats 

Virksomheden er en lille virksomhed og kan derfor få 
tilskud på op til 65 % af investeringen. 

Det antages, at værkstedet har et årligt forbrug på 
100.000 kWh/år (360 GJ) over en 10 årig periode, dvs. 
med en støttesats på 23 kr./GJ kan virksomheden dog 
maksimalt opnå et tilskud på 82.800 kr. 

Det vurderes, at de har behov for en effekt på 50 kW. 
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Lakering og tørring  

Denne virksomhed arbejder med industrilakering og overfladebehandling af en række produkter inden 

for træ- og metalvareindustrien. Case-virksomheden står derudover også overfor fornyelse af en af afde-

lingerne i virksomheden, hvilket giver anledning til at tænke energirenovering og VE ind i planerne. 

Virksomhedens primære proces, ud over lakering, er tørring af lakerede produkter. Virksomheden for-

synes med naturgas og fjernvarme og til tørreprocesserne bruger de også en del energi til ventilation.  

Fjernvarme er allerede noget virksomheden forsynes med, så et reelt alternativ er selvfølgelig at bruge 

fjernvarme til det hele.  

Til de temperaturer virksomheden opererer ved er følgende tre VE løsninger oplagte: 

1. Træpille-fyr  

2. Fjernvarme  

3. Luft-til-luft varmepumper  

 

NB! Når virksomheden i forvejen er forsynet med fjernvarme er det dog ikke muligt at få tilskud til fjern-

varmekonvertering fra ”VE til proces”-ordningen.  

 

Tabel 5: Nøgletal for nuværende drift og alternative energikilder for metalvarevirksomhed (2013) 

 

Naturgas 

(nuværende) 

Fjernvarme 

10 kWh 
Træpiller Varmpumpe 

Forbrug Energi (GJ/år) 72,00 72,00 72,00 25,71 

Kapacitet (kW) 10,00 10,00 10,00 3,57 

D
ri

ft
 

Drift og vedligeholdelse kr. 298 kr. 1.119 kr. 149 kr. 313 

Brændselsomkostninger kr. 7.415 kr. 6.328 kr. 6.663 kr. 6.071 

Samlet driftsomkostninger  kr. 7.713 kr. 7.447 kr. 6.812 kr. 6.385 

Besparelse drift   kr. 266 kr. 901 kr. 1.328 

In
ve

st
e

ri
n

g
 Investering kr   kr. 18.725 kr. 41.030 kr. 20.142 

Tilskud 23 kr./GJ   - kr. 16.560 - 

Tilskud 65 %   kr. 12.171 - kr. 13.092 

Egenbetaling    kr. 6.554 kr. 24.470 kr. 7.050 

Tilbagebetalingstid inkl. tilskud (år) !) 24,65 !) 27,16 5,31 

!) Med andre forudsætninger for det eksisterende anlæg, kan tilbagebetalingstiden se langt bedre ud 

Forventet investering og besparelse per energikilde 

I dette eksempel er konvertering til varmepumpe absolut 

den løsning med kortest tilbagebetalingstid (5,3 år). Det 

skyldes de små årlige besparelser ved fjernvarme og træ-

piller som derved giver lange tilbagebetalingstider. Bereg-

ningerne er dog baseret på at man udskifter et velfunge-

rende gasfyr. Stod virksomheden overfor alligevel at skulle 

udskifte anlægget, eller var anlægget fyret med olie ville 

økonomien være langt bedre for disse to løsninger. 

Baggrund for støttesats 

Energiforbruget er på 20.000 
kWh/år svarende til 72 GJ/år over 
en 10-årig periode. Med en til-
skudssats på 23 kr./GJ kan virk-
somheden maksimalt opnå et til-
skud på 16.560 kr.  

Metalvirksomheden er en lille virk-
somhed. De kan derfor få op til 65 
% tilskud, bare det ikke overstiger 
16.560 kr. 
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Vil du vide mere? 

Nedenfor er samlet forskellige relevante links, hvor man finder mere information om ordningen eller 

information om ansøgningsprocessen.  

 

 Om ordningen: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/ve-proces 

 Faktaark med cases: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/indsats-

virksomheder-0/omstilling-ve-erhverv/fakta_ark_case_2korr.pdf 

 Vejledning til ansøgning 2015: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/indsats-

virksomheder-0/omstilling-ve-

erhverv/vejledningen_til_ansoegning_om_tilskud_til_ve_til_proces_6.pdf  

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

 Rapport: VE til proces - anvendelsespotentiale for SMV’er 

 SKATs liste over energitunge processer, som har det største energispare- og omlægningspoten-

tiale: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062253&chk=209795 

 

Kontakt 

Energistyrelsens VE til proces-team: 

 Telefon 33 92 67 00 / mail: ve-proces@ens.dk. 

 

http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/ve-proces
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder-0/omstilling-ve-erhverv/fakta_ark_case_2korr.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder-0/omstilling-ve-erhverv/fakta_ark_case_2korr.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder-0/omstilling-ve-erhverv/vejledningen_til_ansoegning_om_tilskud_til_ve_til_proces_6.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder-0/omstilling-ve-erhverv/vejledningen_til_ansoegning_om_tilskud_til_ve_til_proces_6.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder-0/omstilling-ve-erhverv/vejledningen_til_ansoegning_om_tilskud_til_ve_til_proces_6.pdf
http://www.ens.dk/node/796/ansoegningsmateriale
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062253&chk=209795

