
19-JUL-OO OMS 12:08 VIBORG. ENERGI. OG. MILJØ FAX NR, 87252165 S. 1 

MILJØ & ENERGI 
M I N I S T E R I E T 

Samvirkende Energi ogMiljøkontorer 

Dumpen 6 

8800 Viborg 
Att.: Karsten Plejdrup 

ENERCISTYREI^EN 

J.nr. 5131/00-0001 

Ref. JEW/CAS 

Særligt basistilskud til energi- og miljøkontorernes informati
onsarbejde m.v. i forbindelse med tilskudsordningen til omstil
ling af elvarme udenfor de kollektivt energiforsynede områder 

Den - 3 F E B . 2 0 0 0 

Under henvisning til ansøgning af 17. december 1999 fra Samvir
kende Energi og Miljøkontorer vedr. særligt basistilskud til konto
rernes arbejde i perioden 1. januar til 31- december 2000, meddeles 
hermed tilsagn på kr. 4.443.000,- excl moms, idet det forudsættes, 
at der opnås fuld momsrefusion/fritagelse i forbindelse med de af
holdte projektudgifter. Med hensyn til momsmæssig behandling af 
tilskud henvises i øvrigt til vedlagte "Administration af projekttil
skud" samt det tilhørende bilag. 

Opgavevaretagelsen skal ske i henhold til de tidligere udsendte breve 
til kontorerne og konsulenterne af 12.1.1996, Der skal ydes uvildig 
og saglig oplysning om energibesparelser og energiforsyning med 
særlig vægt på vedvarende energi, herunder varmepumper samt om 
tilskudsmulighederne hertil. Såfremt husejerne herudover ønsker 
yderligere rådgivning på elområdet, f.eks. vedr. 
husholdningsapparater, kan kontorerne yderligere henvise til de 
lokale elselskabers konsulenter. 

Det forudsættes endvidere, at kontorerne assisterer ansøgerne med 
fremskaffelse af BBR-oplysninger, vedlæggelse af alle nødvendige 
bilag til ansøgningen, og fremsendelsen af ansøgningen sammen med 
evt. ansøgninger om standardtilskud til vedvarende energi, således 
som beskrevet i ansøgningsvejledningen. 

Mifjø' og Energiministeriel 
Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 

Tlf. 33 92 6700 

Fax 33 114743 
Telex 22 4S0 energ dk 

B-post (X.400)iS=ens; Pxens; 

A^dk400;C^dk; 

E-post {Internet): ens®ens.dk 
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Der planlægges gennemført et fremstød for ordningen i årets første 

del ligesom der i efteråret skal gennemføres en evaluering af 

ordningen gennem alle 5 år. 

Der er i øvrigt knyttet følgende vilkår til tilsagnet: 

Alle kontorer skal være åbne for offentlig henvendelse. Det enkelte 
kontors åbningstid skal stå i forhold til omfanget af de samlede 
basistilskud, som kontoret modtager. Kontorerne skal være tydeligt 
skiltet med angivelse af åbningstid og telefonnummer. Kontorerne 
skal uden for åbningstiden med telefonsvarer henvise ansøgere til 
den normale åbningstid. 

Det forudsættes, at kontorerne registrerer alle henvendelser som har 
udsigt til at resultere i en elvarmeomstilling. Registreringen skal ske i 
det udviklede system EMIL som forberedelse for og rapportering af 
et evt. rådgivningsbesøg, som evt. ansøgningsbilag, og som 
mulighed foren evt. opfølgningsindsats. 

Der kan tildeles ansøgere gratis energikonsulentbesøg, hvor 
forholdene taler herfor. Dvs. hvor rådgivning om energibesparelser i 
væsentlig omfang skønnes nødvendig, og/eller hvor ansøgeren er i 
tvivl om, hvilken energikilde, herunder vedvarende energi, det er 
hensigtsmæssigt og fordelagtigt at omstille til. Rådgivningsbesøgene 
skal incl. transport kunne afholdes for beløb mellem 700 kr. og 1500 
kr. pr. besøg. Uproblematiske besøg kan efter aftale med 
energikonsulenterne foretages af en medarbejder fra energi- og 
miljøkontoret. Rådgivningbesøg, der kræver en større drøftelse af 
flere typer mulige VE-anlæg, kan i begrænset omfang gennemføres 
af en energikonsulent med bistand fra en energikontormedarbejder 
med særligt VE-kendskab. Kontorernes fordeling af 
rådgivningsbesøg på de enkelte energikonsulenter skal ske under 
hensyntagen til konsulenternes rådgivningsforudsætninger, således 
som de er blevet oplyst kontorerne fra EK-ordningen, samt de 
geografiske forhold. 

19/07 '00 12 :05 AF/MT-NR. 1073 S02 



9-JUL-QO OMS 12:09 VIBORG. ENERGI. OG. MILJØ FAX NR. 87252165 S, 3 

Vw 

Energistyrelsen forbeholder sig iøvrigt ret til, i begrænset omfang, at 
pålægge det enkelte kontor at udføre konkrete informationsopgaver. 
Energi kontorerne bør iøvrigt samarbejde med kommuner, amter, 
forsyningsselskaber. Energioplysningen, prøvestationer, VE-
fabrikanter og installatører, Danmarks Vindmølleforening, Danmarks 
Naturfredningsforening og andre folkelige bevægelser på energi- og 
miljøområdet. 

Aktiviteter, hvortil der anvendes de særlige basistilskudsmidler, 
herunder de ordinære basistilskudsmidler, skal holdes adskilt fra 
kontorernes øvrige aktiviteter. Denne adskillelse skal også 
gennemføres i regnskabet. 

Løbende spørgsmål fra de enkelte kontorer vedr. tilskudsordningen 
besvares i et samarbejde mellem SEK og Energistyrelsen, med Ej vin 
Beuse, OVE, som formidler. 

Udbetaling, afrapportering og regnskabsaflæggelse følger de 
retningslinier og bestemmelser, der er gældende for det ordinære 
basistilskud jfr. j.nr. 51196/00-0002. Regnskabet skal være 
specificeret, således at lønudgifter og øvrige driftsudgifter, samt 
honorar for rådgivningsbesøg er anført særskilt for hvert kontor. 
SEK's honorering af energikonsulenterne efter attestation af de 
enkelte kontorer, skal ligeledes specificeres særskilt. Senest 15. 
februar 2001 indsendes regnskabet. Regnskabet skal attesteres af en 
statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen af de enkelte 
kontorers/sekretariaters regnskaber skal foretages efter 
"Revisionsinstruks for energikontorer der modtager statstilskud til 
oplysningsarbejde", fremsendt til SEK. den 11. juli 1990. Regnskabet 
indsendes i 5 eksemplarer. 

SEK. bedes skriftligt bekræfte, at tilskuddet akcepteres på de anførte 

vilkår, og anmode om udbetaling. 

Med venlig hilsen 

I ( Jens Windeleff 
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