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1. Indledning 
Energinet.dk skal sikre at der gennemføres forskning, udvikling og demonstration (FUD) af 
miljøvenlige elproduktionsteknologier. Disse aktiviteter foregår under ForskEL-programmet, 
som er finansieret af PSO midler. Energinet.dk, skal derudover fremme udbredelsen af små 
VE-teknologier og det foregår i regi af ForskVE-programmet, som også er PSO finansieret. 
Desuden skal Energinet.dk sørge for at naturgastransmission foregår med høj forsyningssik-
kerhed samt teknisk og miljømæssigt forsvarligt og det sikres bl.a. gennem programmet 
ForskNG. Lovgrundlag for støtteprogrammerne er beskrevet i afsnit 11. 
Energinet.dk er underlagt EUs regler for statsstøtte, se mere herom i afsnit 10. 
Dette notat fastlægger de generelle regler for gennemførelse af projekter under støttepro-
grammerne ForskEL, ForskVE og ForskNG. Det vil sige de administrative krav til projektets 
beskrivelse, budget og gennemførelse, betingelser for udbetaling af støtte, rapportering m.v.  
 

1.1 Ansøgning 
Ansøgning skal ske ved først at rekvirere brugernavn og password og dernæst indsende an-
søgning via online formular på www.forskel.dk. Med indsendelse af den elektroniske ansøg-
ning bekræfter den projektansvarlige virksomhed og øvrige projektdeltagere, at man er villig 
til at påtage sig gennemførelsen af projektet. Ansøgningen skal som hovedregel udfyldes på 
engelsk, men dansk accepteres i tilfælde, hvor det er nødvendigt. 
Hvis et projekt opdeles i flere faser, på initiativ af ansøger eller efter drøftelse med Energi-
net.dk, vil bevilling til en fase og dennes succesfulde gennemførelse ikke i sig selv danne 
grundlag for bevilling af støtte til de efterfølgende faser. 
 

1.2 Kontrakt og bilag 
Der bliver udarbejdet en kontrakt for godkendte projekter. Grundlaget for kontrakten er love 
og bekendtgørelser beskrevet i afsnit 11, samt den godkendte ansøgning inklusive eventuelle 
bilag til ansøgningen. 
 
Obligatoriske bilag til kontrakten er den godkendte ansøgning, økonomisk bilag til ansøgnin-
gen, Bilag A, revisionsinstruks samt nærværende regler. I ForskVE kontrakter er også Bilag C 
"kort forretningsplan", obligatorisk. 
 
Enhver afvigelse fra nærværende regler skal fremgå entydigt af kontrakten eller af bilag til 
denne. 
 
Eventuelle efterfølgende ændringer i kontraktgrundlaget skal ske skriftligt som en kontrakt-
ændring til den oprindeligt indgåede kontrakt. 
 
Inden kontrakten kan træde i kraft, skal projektet udfylde og indsende et projektinformati-
onsskema til databasen "Danske Energi F&U Projekter", som administreres af Risø DTU. 
 

2. Projektstart 
Den projektansvarlige virksomhed eller institution har ansvaret for at udarbejde og indgå de 
fornødne aftaler med øvrige partnere og underleverandører i projektet, så disse også under-
lægges Energinet.dk´s krav til projektdeltagelse. Energinet.dk har ret til indsigt i disse afta-
ler. 
 
Udgifter på projektet kan afholdes fra den dato, hvor kontrakten er underskrevet af begge 
parter til indsendelse af slutrapport, senest 2 måneder efter projektets afslutning. I særlige 
tilfælde kan Energinet.dk tillade, at projektet begyndes inden endelig underskrift på kontrak-
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ten foreligger. En sådan tilladelse gives skriftligt med angivelse af betingelserne for den tidli-
gere projektstart. 
 

2.1 Projektdeltagere  
Alle væsentlige projektdeltagere er navngivet i ansøgningsformularen og i kontrakten: Den 
person, der tegner den projektansvarlige virksomhed/institution, faglig projektleder, nøgle-
medarbejdere og projektpartnere. Derudover kan der være tilknyttet underleverandører og 
eksterne konsulenter til projektet. 
 
Hvis en underleverandør til projektet har ansvar for mere end 10% (dog min. 500.000 kr) af 
det samlede budget, vil Energinet.dk kræve særlig argumentation for at underleverandøren 
ikke skal indgå som projektpartner på lige fod med øvrige partnere i projektet.  
 
Virksomheder, institutioner eller personer navngivet i ansøgningsformularen og i kontrakten 
kan kun udskiftes efter aftale. Udskiftningen kan ske, hvis Energinet.dk er skriftligt informe-
ret om baggrunden herfor og dette er godkendt skriftligt. 
 
Energinet.dk kan: 
• kræve nøglemedarbejdere og partnere udskiftet, hvis deres indsats i projektet ikke er 

tilfredsstillende. Udskiftningen skal ske hurtigst muligt efter, at kravet er fremført. 
• kræve etablering af en styregruppe og/eller en følgegruppe for projektet og har ret til at 

udpege en repræsentant som bisidder i styregruppen eller som medlem af følgegruppen. 
• til enhver tid deltage i følgegruppen på projektet. Den projektansvarlige virksom-

hed/institution vil blive hørt om forslag til medlemmer af følgegruppen, før de udpeges. 
 

3. Perioderapportering og afvigelser 
Den projektansvarlige virksomhed/institution skal indsende perioderapport med status for 
økonomi og aktiviteter to gange årligt (se skema til perioderapportering). Indsendelsesfri-
sterne er den 9. januar og den 9. august. Hvis perioderapportering ligger inden for sidste 
kvartal af projektperioden kan afrapportering finde sted i slutrapporten. Perioderapporter 
skal som hovedregel udfyldes på engelsk, men dansk accepteres i tilfælde, hvor det er 
nødvendigt. 
 
I perioderapporten redegør den projektansvarlige for projektets faglige resultater i den for-
løbne periode. Man skal desuden gøre status for projektets faser og milepæle, og beskrive 
den kommende periodes arbejde. Hvis der er afvigelser eller problemer, skal det beskrives. 
Det skal fremgå af perioderapporten, hvordan de opnåede resultater svarer til de opstillede 
mål.  
 
Den projektansvarlige virksomhed/institution skal gennem sine daglige ledelsesrutiner inten-
sivt prøve at opfange og rette afvigelser, så projektet følger den aftalte plan.  
 
Hvis projektlederen konstaterer, at der er afvigelser fra den oprindelige plan, eller kan forud-
se, at der vil opstå afvigelser, skal projektlederen omgående orientere Energinet.dk om det. 
Hvis afvigelserne medfører forventede ændringer i tidsforløbet, skal der forhandles om en ny 
tidsplan. Projektlederen skal herunder sandsynliggøre, at afvigelsen var uundgåelig, og be-
skrive hvordan han/hun fremadrettet vil sikre tidsplanen overholdes.  
 
Økonomiske forhold for perioden beskrives og dokumenteres i perioderapportens Bilag P med 
kopier af fakturaer for væsentlige udgifter. Hvis der er enkeltudgifter på mere end 100.000 
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dkr skal disse beskrives i selve perioderapporten. Energinet.dk kan til enhver tid bede om 
uddybende information vedr. udgifter. (se afsnittene Udgifter og Udbetaling af tilskud). 
Perioderapportens Bilag P er et rullende dokument, der blot skal opdateres og indsendes i 
forbindelse med hver perioderapportering. 
 
Perioderapporten indsendes af den projektansvarlige virksomhed/institution.  
 
Væsentlige ændringer i fagligt indhold, tidsplan samt økonomi og budget skal godkendes 
skriftligt. Inden ændringer vedr. økonomi eller tidsplan kan træde i kraft, skal der laves et 
tillæg til kontrakten.  
 
Hvis der anmodes om en begrænset forlængelse af projektet skal Energinet.dk modtage 
anmodningen senest 3 måneder før projektets afslutning. E-mail accepteres som en skriftlig 
henvendelse. 
 
Hvis perioderapporten ikke kan godkendes, er den projektansvarlige virksomhed/institution 
forpligtet til at lave en ny. 
 
Energinet.dk har til enhver tid ret til at anmode om yderligere oplysninger, og for egen reg-
ning eventuelt lade en udenforstående gennemføre en teknisk/økonomisk vurdering af pro-
jektet. 
 

3.1 Udgifter  
Med henvisning til kontrakten dækkes de godkendte budgetterede udgifter til projektet. Der 
sker ikke regulering af tilsagnet for løn- og prisudvikling i projektperioden. 
 
Projektudgifterne opgøres på følgende omkostningsarter (se ansøgningsskemaet): 
Lønomkostninger, rejser og opholdsudgifter, eksterne tjenesteydelser (fremmede tjeneste-
ydelse), anskaffelse af apparater, udstyr og materialer samt andet. (Posten ”andet” skal 
være specificeret). Specielt for ForskVE projekter kan omkostningsarten "tilskud til elproduk-
tion" også anvendes. 
 
For private virksomheder/institutioner kan der til den faktiske lønudgift lægges en over-
head, der som udgangspunkt maksimalt kan udgøre 50 % af lønudgiften, til delvis dækning 
af de indirekte udgifter, mens resten skal dækkes af egenfinansiering. 
 
For offentlige virksomheder/institutioner kan overhead lægges på alle udgifter, men må 
højst udgøre 35 % af disse. Overheadsatsen er ændret i forhold til hidtidige regler, hvor sat-
sen har været 20 %. 35 % overhead kan kun opnås ved nye projekter, der sættes i gang 
efter dette regelsæt, der træder i kraft 1. juni 2008. 35 % overhead gælder ikke for udbeta-
linger til igangværende projekter og heller ikke for tillægsbevillinger, der måtte gives til 
igangværende projekter. 
 
Tilskud til lønudgifter ydes på grundlag af de faktiske lønninger til de involverede personer.. 
I budgettet, som er grundlag for støtten, kan der tages højde for en rimelig lønstigning over 
projektperioden. Årslønnen og timelønnen skal kunne dokumenteres på forlangende. 
 
Inden for rammebevillingen kan der gives støtte til forskeruddannelse. I tilknytning til et 
ph.d.-studium skal der ydes et årligt uddannelsestilskud, taxameterbidrag, til institutionen 
på 80.000 kr. Beløbet skal udredes af bevillingen og støtten reguleres ikke gennem bevil-
lingsperioden.Hvis uddannelsestilskuddet overføres fra projektkontoen til en anden konto på 
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institutionen, sker regnskabsaflæggelsen i form af kontoudtog, som dokumenterer overførs-
len. 
 
Tilskud til rejseudgifter ydes på grundlag af faktiske udgifter til rejser foretaget af involve-
rede personer. 
 
Tilskud til elproduktion for ForskVE projekter, ydes på grundlag af dokumenteret eksport af 
el til nettet. 
 
Moms er ikke indregnet i støttebeløbet (Jfr. Momsnævnets afgørelser Mn. 905/85 og Mn. 
962/87). Alle udgifter opgøres og honoreres derfor uden moms. For ForskVE projekter kan 
der i enkelte tilfælde være behov for at indregne moms, men kun hvis Energinet.dk anmoder 
om dette. 
 
Der ydes ikke støtte til udgifter, som har karakter af løbende driftsudgifter, f.eks. alminde-
ligt IT-udstyr, husleje og revisorudgifter i forbindelse med projektet. 
 
Der ydes ikke støtte til udgifter i forbindelse med udtagning af patenter i relation til pro-
jektet. 
 

4. Udbetaling af tilskud 
Udbetaling af penge forudsætter, at den projektansvarlige indsender en perioderapport, som 
beskriver fremdriften i projektet og indeholder en opgørelse over periodens afholdte udgifter 
samt de akkumulerede udgifter. Elektronisk faktura for periodens udgifter skal sendes ind 
sammen med perioderapporten. På fakturaen anføres inkøbsordrenr., som oplyses af Energi-
net.dk ved projektets start. 
 
Inden udbetaling finder sted, foretager Energinet.dk en faglig og økonomisk godkendelse af 
perioderapporten. 
 
Hvis det tilsendte materiale ikke er tilstrækkeligt for vurderingen af projektet, kan Energi-
net.dk anmode om yderligere oplysninger, eventuelt lade en udenforstående, der ikke selv 
har kommercielle interesser inden for området, gennemføre en teknisk og økonomisk vurde-
ring af projektet. 
 
De sidste 10% af den aftalte støtte tilbageholdes, indtil Energinet.dk har godkendt slutrap-
porten, der foreligger et afslutningsskema og der er aflagt regnskab (se afsnittet herom). 
 
Specielle terminer eller betingelser for udbetaling kan være aftalt i kontrakten. 
 
Udbetaling foregår via NemKonto systemet og det kræves derfor at den projektansvarlige 
virksomhed/institution har en NemKonto. 
 

5. Projektafslutning 
Senest to måneder efter at et projekt er afsluttet, skal der indsendes afsluttende materiale: 
 
Revideret slutregnskab med et samlet regnskab for hele projektet, afslutningsskema (se 
skema hertil på www.energinet.dk) samt slutrapport. Afslutningsskema og slutrapport skal 
som hovedregel udføres på engelsk, men dansk accepteres i tilfælde, hvor det er nød-
vendigt. 
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5.1 Revideret slutregnskab 
Slutregnskabet skal opgøres i henhold til det budget, der er lagt til grund for kontrakten om 
tilsagn. Regnskabet opgøres dermed for hele projektet og ikke pr. partner. 
For private virksomheder gælder at regnskabet skal være påtegnet af en statsautoriseret 
eller registreret revisor. Revisionen gennemføres i henhold til "Revisionsinstruks for revision 
af regnskaber vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter, der gennemføres med PSO-
tilskud (bilag til kontrakten)". Revisionsudgifter afholdes af den projektansvarlige virksom-
hed. 
 
For offentlige institutioner gælder, at regnskabet skal være underskrevet af institutionens 
bestyrer eller en deraf bemyndiget. 
 
Energinet.dk har for egen regning ret til at lade en statsautoriseret revisor eller anden be-
myndiget person gennemgå projektudgifterne (også ved uanmeldt revision hos den projekt-
ansvarlige virksomhed/institution, øvrige virksomheder eller personer nævnt i den godkendte 
ansøgning), der er afholdt i forbindelse med projektet. 
 

5.2 Slutrapport 
Rapporteringen fra det afsluttede projekt skal omfatte følgende: 
 
a) Projektnummer, projekttitel, navn og adresse og CVR-nr.(projektansvarlige virksom-
hed/institution).  
b) Et kortfattet resumé af projektet og dets resultater (2-5 sider).  
c) En egentlig slutrapport, der beskriver projektets forudsætninger, mål, gennemførelse og 
opnåede resultater (størrelsesorden 20-40 sider).  
 
For ForskVE projekter er det tilstrækkeligt med en knap så omfattende slutrapport (punkt C), 
da en stor del af aktiviteterne i disse projekter er drift. En bred formidling af resultaterne i 
form af brochurer, informationsmateriale eller lign. vil i visse tilfælde kunne erstatte en 
egentlig slutrapport. 
Energinet.dk offentliggør slutrapporten på www.energinet.dk. Slutrapport og afslutningsske-
ma sendes af Energinet.dk til Forskningscenter Risøs Bibliotek, hvor det vil blive registreret i 
databasen Danske Energi F&U Projekter (www.energyprojects.dk) 

5.3 Afslutningsskema 
I afslutningsskemaet redegøres for projektets faglige resultater og strategien for anvendelse 
af resultater. Derudover udfyldes en finansieringsoversigt og skemaet indsendes af den pro-
jektansvarlige virksomhed/institution. ForskeVE projekter skal desuden lave en opgørelse af 
den samlede eksport af el til netttet. 
 

5.4 Formidling af resultater  
Projektdeltagerne forpligter sig til at stille resultaterne af projekter, der har modtaget støtte 
til rådighed for offentligheden.  
 
Ved offentliggørelse af materiale om projektet skal det fremgå, at projektet er støttet gen-
nem hhv. ForskEL-, ForskNG- eller ForskVE-programmet med angivelse af projektnummer og 
beløbets størrelse. 
 
Energistyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at resultater ikke offentliggøres, eller at kun et 
resumé af resultaterne offentliggøres, jf. §20, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1463 af 19. de-
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cember 2005. Hvis ansøgeren allerede ved indsendelse af ansøgningen ved at der ønskes 
begrænsning i offentliggørelse, skal det begrundes i ansøgningen. Ansøgning om begrænset 
offentliggørelse af resultater skal indsendes til Energinet.dk, som videresender anmodningen 
til Energistyrelsen, der afgør om anmodningen kan imødekommes. 
 

5.5 Markedsføring og patentbeskyttelse 
Af slutrapporten skal det fremgå, hvordan den projektansvarlige tænker sig at resultaterne 
skal markedsføres og eventuelt patentbeskyttes. 
 
Det tilskyndes, at den projektansvarlige sikrer beskyttelse af projektets innovative udviklin-
ger mod plagiat f.eks. gennem optagelse af patenter. Det er en forudsætning, at projektets 
resultater markedsføres så de kommer de danske elforbrugere til gode. Der indføres desuden 
en beskyttelse, der sikrer, at evt. patent ikke umiddelbart overføres til udlandet, og at den 
økonomiske og tekniske gevinst herved fratages det danske energisystem. Reglerne om det-
te er nærmere beskrevet i afsnittet om "kommercielle forhold" nedenfor. 

 

6. Kommercielle forhold 
Det er et krav til alle projekter, at de dele, som støttes med midler under ForskEL og 
ForskNG programmerne, ikke på kort sigt må have kommerciel interesse for projektdeltager-
ne medmindre, der ydes en betydelig med- og egenfinansiering. For ForskVE gælder denne 
regel ikke, idet projekterne under dette program i udgangspunktet er nærkommercielle. 
 

6.1 Tilbagebetaling 
 
Hvis et projekt støttet under ForskEL eller ForskNG, udvikler sig kommercielt inden for en 
periode på op til fem år efter projektets afslutning, så der i perioden indtjenes et netto-
overskud på den udviklede teknologi, skal der tilbagebetales 50% af det modtagne støttebe-
løb. Ved beregning af overskud udledt af projektets resultater medtages støttemodtagerens 
driftsresultater i perioden, fra påbegyndelse af udvikling af teknologien indtil fem år efter 
projektets afslutning. I projekter med flere deltagere skal beregningen af overskud foretages 
enkeltvis for hver deltager. Projektdeltagere med en med- og egenfinansiering på mindst 50 
% er ikke omfattet af nærværende regler om en eventuel tilbagebetaling. 
 
Viser det sig under gennemførelsen af et projekt, at projektet udvikler sig kommercielt med 
nettooverskud, er den projektansvarlige forpligtet til hurtigst muligt at meddele dette til 
Energinet.dk. I sådanne tilfælde er Energinet.dk berettiget til at kræve tilstrækkelig sikker-
hed for tilbagebetaling. Sikkerhedsstillelsen kan eksempelvis ske i form af pant i patentret-
tigheder m.v., transport i evt. betaling fra tredjemand eller en bankgaranti. Energinet.dk kan 
kræve tilsvarende sikkerhed, hvis et udtaget patentet søges afhændet, der gives licens til 
dets udnyttelse inden for 5-års perioden, eller der planlægges salg til tredjemand af rettig-
heder, opfindelser mv. udspringende af projektet, jf. videre nedenfor i pkt. 7. 
 
En af parterne uafhængig statsautoriseret eller registreret revisor opgør på basis af virksom-
hedens regnskab, hvilken andel heraf der kan henføres til resultaterne af det pågældende 
FUD-projekt. Der udfærdiges en tillægsaftale til den oprindelige kontrakt om støtte til projek-
tet, hvori tilbagebetalingen er nærmere fastlagt. Tilbagebetalingen udgør 50 % af det mod-
tagne støttebeløb inklusive tillæg af en rente efter renteloven svarende til Nationalbankens 
udlånsrente + 3 %. Energinet.dk er berettiget til at kræve tilstrækkelig sikkerhed for tilba-
gebetalingen eksempelvis i form af bankgaranti. 
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6.2 Kommercialisering af resultater 
 
Hvis projektdeltagerne vælger ikke at kommercialisere resultaterne af et projekt, som Ener-
ginet.dk vurderer som kommercielle, kan Energinet.dk efter en rimelig frist give tredjepart 
adgang til projektets resultater med henblik på en kommercialisering. Projektdeltagerne er 
forpligtet til loyalt at stille resultater til rådighed for tredjepart i det omfang, Energinet.dk 
ikke selv har disse. Har de oprindelige projektdeltagere ydet en egenfinansiering, indgås der 
en aftale mellem projektdeltagerne, tredjemand og Energinet.dk om fordelingen af et even-
tuelt overskud af kommercialiseringen. 
 

7. Optagelse/overdragelse af patenter og overdragelse af 
rettigheder, opfindelser mv. udspringende af projektet.  

Der kan i projekter søges patenter, hvis muligheden opstår, også selv om der ikke er aftalt 
forholdsregler herfor i forbindelse med ansøgningen eller kontraktens udarbejdelse.  
 
Støtte ydes til et projekt under forudsætning af, at den projektansvarlige uden ugrundet 
ophold meddeler Energinet.dk, at patent søges udtaget på hele eller dele af det pågældende 
projekt, eller at der planlægges salg til tredjemand af rettigheder, opfindelser mv. udsprin-
gende af projektet.  
 
Patenter kan ikke overdrages til erhververe bosiddende i udlandet inden for 5-års perioden. 
Dog kan en licens godt udnyttes i udlandet, hvis indkomsten herfor tilfalder den danske pa-
tentholder. Ved eventuel overdragelse til et dansk datterselskab med udenlandsk modersel-
skab, skal overdragelsen fra sælgers side betinges af, at patentet forbliver, i det danske dat-
terselskab inden for 5-års perioden. Det påhviler sælger at sikre, at dette vilkår indgår i 
overdragelsesdokumenterne. 
 
Ovennævnte forpligtelse bortfalder fem år efter projektets afslutning til udgangen af kalen-
deråret.  
 
Værdien af patenter indgår i projektets samlede økonomiske opgørelse på lige fod med f.eks. 
restværdien af udstyr, der er opbygget i projektet. 
 

8. Ansvar og rettigheder  
Energinet.dk kan ikke på noget tidspunkt drages til ansvar, hvis projektet skulle vise sig at 
krænke andres rettigheder herunder patenter, eller hvis projektet på anden vis skulle pådra-
ge sig et ansvar over for tredjemand. 
 
Energinet.dk kan stoppe finansieringen og trække sig ud af et projekt, hvis:  
 
1. Projektet ikke overholder mål og budget. 
2. Udviklingen (teknisk eller politisk) gør en fortsættelse meningsløs. 
3. Det lovmæssige grundlag for støtte falder væk.  
4. Projektet er indgået under falske forudsætninger fra projekthavers side. 
5. Den projektansvarlige, dennes organisation eller partnere ikke overholder indgåede afta-

ler, udviser grov forsømmelighed eller svigagtig optræden. 
 
Ad pkt. 2 
Hvis et projekt ønskes stoppet fordi den tekniske eller politiske udvikling gør en fortsættelse 
meningsløs, så dækkes de direkte og dokumenterede udgifter, den projektansvarlige har i 
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forbindelse med at bringe projektet til ophør. Der skal inden da laves aftale om, i hvilket 
omfang den projektansvarlige skal levere en afrapportering, og hvordan de opnåede resulta-
ter stilles til rådighed.  
 
Alternativt kan Energinet.dk sammen med den projektansvarlige vælge at reformulere pro-
jektet. 
 
Ad pkt. 4 og 5. 
Skyldes ophævelsen de i pkt. 4 og 5 nævnte grunde, er Energinet.dk berettiget til at kræve 
den allerede udbetalte støtte tilbagebetalt. Der kan i sådanne situationer ikke rejses nogen 
form for erstatningskrav mod Energinet.dk.  
 
Den projektansvarlige virksomhed/institution kan opsige kontrakten med 3 måneders varsel. 
Med mindre kontraktopsigelsen sker efter gensidig forståelse, vil Energinet.dk i dette tilfælde 
være berettiget til at kræve udbetalt støtte tilbagebetalt. 
 

9. Inhabilitet 
For støtte-programmerne gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet. Nedenstående 
retningslinier gælder for såvel personer, der er udpeget til at deltage i behandlingen af et 
projekt som for medlemmer af Energinet.dk´s bestyrelse, der endeligt godkender projekter-
ne. I det efterfølgende betegnes den, der er omfattet af nævnte personkreds, som “med-
lemmet”. 
 
Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i 
øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal forlade 
mødelokalet under sagens behandling og må ikke yde nogen rådgivning i sagen til dem, der 
skal deltage i sagens behandling eller i en del af sagens behandling.  
 
De nedenfor anførte habilitetskrav kan i ganske særlige tilfælde modificeres i henhold til for-
valtningslovens § 4.  
Et nært familiemæssigt tilknytningsforhold til en person, der selv ville være inhabil efter ne-
denstående regler, medfører inhabilitet. Ved nær familie forstås: Forældre, børn, ægtefælle, 
svigerinder, svogre, søskendebørn, svigerforældre og svigerbørn. Andre familiemedlemmer 
betragtes som nær familie, hvis medlemmet jævnligt omgås vedkommende.  
 
Et fast samlivsforhold med en person, der selv ville være inhabil, medfører ligeledes inhabili-
tet. Samleverens familie betragtes i denne forbindelse som familie til medlemmet.  
 
Inhabilitet foreligger i henhold til forvaltningslovens § 3, stk. 1, hvis 

1. medlemmet selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens ud-
fald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der 
har en sådan interesse, 

2. medlemmets ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie 
eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig 
personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for no-
gen, der har en sådan interesse, 

3. medlemmet deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et sel-
skab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interes-
se i sagens udfald, 

4. sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over 
for anden offentlig myndighed, og medlemmet tidligere hos denne myndighed 
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har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, 
sagen angår, eller 

5. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om 
medlemmets upartiskhed. 

 

10. Statsstøtteregler 
ForskEL, ForskNG og ForskVE programmerne er underlagt EU's til enhver tid gældende regler 
om statsstøtte til forskning, udvikling og demonstration, der skal hindre konkurrenceforvrid-
ning mellem virksomheder. Der er dermed et loft for hvor stor en andel af deltagende virk-
somheders samlede omkostninger, støtten må udgøre. 
 
Som hovedregel gælder følgende retningslinier for støtteintensiteter for forskellige typer af 
projekt deltagere: 
 
Universiteter og forskningsinstitutioner op til 100% 
Små og mellemstore virksomheder (SMV) op til  80% 
Øvrige    op til  65% 
 
 
Statstøttereglerne er senest revideret d. 1.1. 2007 og detaljeret beskrivelse af støtteintensi-
teter og øvrige forhold kan findes på flg. link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2006/c_323/c_32320061230da00010026.pdf. 
 
Ved afvigelser fra statsstøttereglerne skal projektansvarlig virksomhed/institution selv gøre 
opmærksom på dette i perioderapporter og slutningsrapport.  
 

11. Lovgrundlag 
 

Energinet.dk er forpligtet efter § 29 i lov om elforsyning (lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. 
april 2005 om lov om elforsyning med senere ændringer) til at sikre gennemførelsen af den 
nødvendige forskning, udvikling og demonstration (FUD) for udnyttelsen af miljøvenlige 
elproduktionsteknologier jf. bekendtgørelse nr. 1463 af 19. december 2005 kapitel 6 om 
systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. Programmet til 
udmøntning af denne støtte, som finansieres af PSO-midler, betegnes ForskEL. 
 
Energinet.dk er forpligtet efter den nye § 57e i lov om elforsyning (Lovforslag L129 af 12. 
juni 2008) til at yde tilskud til fremme af udbredelse af elproduktionsanlæg med en mindre 
elproduktionskaplacitet, som har betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet. 
Programmet til udmøntning af denne støtte, som finansieres af PSO-midler, betegnes For-
skVE. 
 
Energinet.dk har pligt til at sørge for at naturgastransmission foregår med højforsyningssik-
kerhed samt teknisk og miljømæssigt forsvarligt, jf. Lov om Naturgasforsyning § 9 pkt. 1. 
Støtte-programmet der bidrager til udvikling af naturgassystemet, betegnes ForskNG. 
 
Reglerne revideres normalt en gang om året for justering af procedurer og ajourføring i hen-
hold til lovændringer m.v.  
Dette regelsæt erstatter tidligere regelsæt for støtte hos Energinet.dk og gælder for samtlige 
projekter med kontraktdato efter 1. januar 2009. 
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Yderligere oplysninger kan indhentes hos: 
 
 

Energinet.dk 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
Att.: PMFU-sektion 
E-mail: forskel@energinet.dk
www.energinet.dk
www.forskel.dk 
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