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Hvem er Norlys?

• Resultatet af fusionen mellem SE og Eniig i 

2019

• Danmarks største integrerede tele- og 

energikoncern med over 1,5 mio. kundeforhold

• Forbrugerejet andelsselskab med over 700.000 

andelshavere

• Repræsentantskab med 735 medlemmer

• 2.400 medarbejdere

• Kontorer i bl.a. Silkeborg, Esbjerg, Aalborg, 

Aarhus og København

• Ejer af Boxer (som nu hedder Norlys) og Stofa
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Vores rolle og fokus

• Med langsigtede infrastrukturløsninger (el-net og 

fiber-net) gør vi det muligt for mennesker at 

være i forbindelse med hinanden og 

omverdenen 

• Vores fokusområder er energi og 

telekommunikation, og vores løsninger bidrager 

til et grønt og digitaliseret Danmark

• Vi tilbyder infrastruktur og services indenfor 

energi, internet og underholdning
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Silkeborg:

• Hovedkontor

• Center for fællesfunktioner

Vores lokationer
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Esbjerg:

• Center for elforsyning

København:

• Boxer (hedder nu Norlys)

Aalborg:

• Center for kommerciel

energihandel

Aarhus:

• Center for teleaktiviteter



Norlys Vækstpulje

• Norlys Vækstpulje er i første omgang i drift i 

overgangsperioden for fusionen frem til og med april 2023

• Norlys Vækstpulje omfatter primært Norlys’ ejergeografi

• Dette har aktuelt betydning for Randers og Hobro (Verdos

tidligere el-forsyningsområde – vi kommer ind på dette til 

sidst)

• Det er Norlys´ a.m.b.a.´s repræsentantskab, der beslutter, om 

vi har en vækstpulje og i givet fald hvor mange penge 

vækstpuljen har til rådighed for uddeling  

• Norlys Vækstpulje er inddelt i 4 vækstpuljeområder med hver 

sin repræsentantskabsvalgte bestyrelse

• Randers-området er en del af Norlys Vækstpulje Midt

• Norlys Vækstpulje som helhed kan uddele 50 mio. kr. fra april 

2021 og frem til april 2022

• Der afvikles 3 uddelingsrunder om året
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Norlys Vækstpulje

• I de 3 første uddelingsrunder i 2020/2021 modtog 

Norlys Vækstpulje i alt 1.853 ansøgninger med en 

samlet ansøgningssum på ca. 290 mio. kr.

• I de 3 første runder fik i alt 635 ansøgninger bevilget i 

alt 58,2 mio. kr.

• Hertil kommer 291 ansøgninger i 4. uddelingsrunde med 

en samlet ansøgningssum på godt 53 mio. kr., som 

havde ansøgningsfrist 1. oktober 2021 og som 

behandles i november måned

• I 2., 3. og 4. uddelingsrunde faldt antallet af 

ansøgninger – primært grundet Corona, vurderer vi
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Hvorfor Norlys
Vækstpulje?

I Norlys’ ejerstrategi har vi defineret de 

fordele, vores andelshavere skal opleve, 

herunder…

• Stabil energiforsyning til en lav pris

• Adgang til hurtigt internet inden udgangen 

af 2023

• Støtte til lokale initiativer gennem Norlys 

Vækstpulje som fremadrettet kan gøre en 

forskel for andelshaverne i Norlys a.m.b.a.

• Det handler dybest set om at give tilbage 

til det samfund, Norlys er en del af
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Processen og starten

• Norlys Vækstpulje er en del af fusionsaftalen 
mellem Eniig og SE

• Et vækstpuljeudvalg har udarbejdet 
rammerne for vækstpuljen

• Forretningsorden for vækstpuljen blev 
godkendt på repræsentantskabsmødet 
den 30. april 2020 

• Bestyrelsesmedlemmer blev valgt i juni 2020

• Vi åbnede for ansøgninger til første 
ansøgningsrunde den 31. august 2020 
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Overordnet formål
Forretningsordenen for Norlys Vækstpulje 

fastlægger følgende overordnede formål:

• Vækstpuljens overordnede formål er, at 

øge opbakningen, og fremme 

andelshavernes bevidsthed om ejerskabet, 

til Norlys a.m.b.a.

• Vækstpuljen skal i sit arbejde have fokus 

på at støtte innovative tiltag samt støtte 

og engagere fællesskaber og aktiviteter, 

der bidrager til bæredygtig 

samfundsudvikling i bred forstand, 

herunder også med fokus på grøn 

omstilling og øget digitalisering.
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Formål
Forretningsordenen fastlægger desuden, 

at det er:

• Vækstpuljens formål at bidrage til en 

bæredygtig udvikling af det samfund, som 

Norlys a.m.b.a. er en del af. Dette formål skal 

blandt andet søges opnået ved at støtte:

‒ Innovative ideer

‒ Ideer, der skaber nye arbejdspladser

‒ Foreningslivet

‒ Andre former for fællesskaber

‒ Idræts- og kulturlivet

‒ Forsknings- og formidlingsprojekter

‒ Uddannelse

‒ Andre formål, der efter bestyrelsens skøn 

har tilknytning til formålet – herunder 

almen velgørende formål
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Uddelingspolitik pr. 1. 
oktober 2021

• Bestyrelserne i Norlys Vækstpulje har udarbejdet en fælles 

uddelingspolitik

• Et prioriterings-redskab for bestyrelserne set i lyset af, at vi 

modtager ansøgninger om samlet set mange flere penge, 

end bestyrelserne har til rådighed for uddeling

• Uddelingspolitikken skal gøre det muligt for ansøgere på 

forhånd at sætte sig ind i, hvilke typer ansøgninger der har 

størst sandsynlighed for at komme i betragtning i den 

periode, uddelingspolitikken er gældende.

• I den nuværende uddelingspolitik, som er gældende frem 

foråret 2023, prioriteres ansøgninger der fokuserer på 

Grøn omstilling

• Der kan i perioden fortsat også bevilges støtte til det 

bredere formål, der fremgår ovenfor.
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”Grøn omstilling” - eksempler
• Digitale projekter, der understøtter den grønne 

omstilling

• Energioptimering og energirenovering af bygninger og 
anlæg i bred forstand

• Bedre isolering

• Energiruder 

• Varmepumper

• Energilagring

• Nye grønne produktionstyper

• Projekter til nedbringelse af CO2-udslip

• Formidling af grønne tiltag, herunder events, 
temadage, konferencer i et fællesskab omkring grønt 
tema m.v. 
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Formål
Forretningsordenen fastlægger, at følgende 

ikke kan støttes:

• Politiske eller religiøse formål

• Formål, hvis etik er tvivlsom, eller som på 

anden vis kan kaste et uheldigt lys over Norlys

• Formål, der kan forveksles med kommercielt 

betingede sponsorater (idet sådanne 

sponsorater varetages af Norlys’ ledelse)

• Køb af, og rabatter på, Norlys’ produkter og 

priser – idet sådan rabatgivning alene er et 

forretningsmæssigt ansvar for Norlys’ 

bestyrelse og ledelse

• Formål, der indebærer, at Norlys får 

medejerskab eller ledelseskompetence i den 

støttede virksomhed

• Formål, der strider mod vækstpuljens 

overordnede formål
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Negativliste

• Aktiviteter, der har fundet sted

• Privatpersoners personlige formål

• Enkeltpersoners og gruppers udlandsophold

• Enkeltpersoners uddannelse

• Kunstgræs-fodboldbaner

• Grundkapital i fonde og foreninger

• Indsamlinger, der sendes videre til andre 
organisationer og projekter

• Offentlig og kommunal drift

• Spillerdragter og trøjer

• Hjertestartere

• Negativlisten kan udvides løbende…
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Sådan gør du …
• Gå ind på norlys.dk her: 

www.norlys.dk/om-norlys/vaekstpulje

• Sørg for at have alle relevante bilag klar inden 

du går ind på ansøgningsmodulet – afhængig 

af projektets karakter kan det være budget, 

tilbud, tegning, finansieringsplan, tilladelse, 

vedtægter, regnskab …

• Udfyld det digitale ansøgningsmodul

• Projektets postnummer sikrer, at ansøgningen 

behandles af den rigtige af de i alt 4 

vækstpuljebestyrelser

• Kontaktpersoner, der kan hjælpe med 

eventuelle spørgsmål, fremgår af siden
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Særligt for Randers
• Energiselskabet Eniig købte i 2019 energi-selskabet

Verdos el-net i Randers og Hobro

• Handlen indebar, at borgere og virksomheder i Randers 
og Hobro indtil videre ikke er andelshavere i Norlys 
(fusionen af Eniig og SE)

• Det betyder, at der som udgangspunkt ikke bevilges 
støtte fra Norlys Vækstpulje i Verdos tidligere 
ejergeografi

• Dette ændres dog på et tidspunkt, da Norlys´
repræsentantskab netop  har besluttet, at borgere og 
virksomheder i Randers og Hobro bliver andelshavere i 
Norlys i forbindelse med repræsentantskabsvalget i 
vinteren 2022 – dette giver samtidig adgang til at søge 
støtte i Norlys Vækstpulje

• Der kan dog også nu søges om støtte til projekter 
udenfor Norlys´ ejergeografi – her er kriterierne for at 
komme i betragtning, at der er tale om innovative 
projekter med fokus på bæredygtig erhvervsudvikling 
og/eller projekter indenfor elektrificering, grøn 
omstilling og digitalisering - herunder også forsknings-
og formidlingsprojekter

18 NORLYS VÆKSTPULJE – RANDERS KOMMUNE



Særligt for Randers
• På www.norlys.dk/om-norlys/vaekstpulje ligger 

et værktøj, der kan fortælle, om et projekt/en 
ansøgning er placeret indenfor eller udenfor 
Norlys’ ejergeografi

• Hvis værktøjet fortæller, at projektet er 
placeret, hvor netselskabet ”N1 Randers” 
leverer strøm, så ligger projektet i Verdos
tidligere ejergeografi

• Hvis værktøjet fortæller, at projektet er 
placeret, hvor netselskabet ”N1” leverer strøm, 
så ligger projektet i Norlys’ ejergeografi

• En stor del af Randers Kommune er en del af 
Norlys´ ejergeografi
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Spørgsmål?




