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Bilag 2 

 

Eksempel på udbetaling af tilskud til driftsudgifter  

 

Der er givet tilskud på 3.000.000 kr. til driftsudgifter (herunder service og vedligeholde). Dette svarer 

til 300.000 kr. pr. år i 10 år (hvilket svarer til 25.000 kr. pr. måned). 

 

År 1  

 Kommunen udbetaler driftsudgifter svarende til det antal måneder, pumperne kommer til at 

køre. Starter pumperne fx i juli måned, udbetaler kommunen 150.000 kr. (6 x 25.000 kr.) til 

dambruget.  

 Kommunen anmoder Miljøstyrelsen om udbetaling af 150.000 kr.  

 Dambruget er i drift i 6 måneder fra juli-december. 

 Anmodning om udbetaling af 1. rate af tilskud til driftsudgifter sendes sammen med 

anmodning om udbetaling af tilskud til etablering af nyt vandindtag, eventuelle lønudgifter 

mm.  

 

År 2 

 Kommunen udbetaler 300.000 kr. til dambruget.  

 Intet fratræk da dambruget var i drift i alle 6 måneder, som der er udbetalt driftsudgifter for i 

år 1.  

 Kommunen anmoder Miljøstyrelsen om udbetaling af 300.000 kr.  

 Dambruget er i drift hele året i år 2. 

 

År 3 

 Kommunen udbetaler 300.000 kr. til dambruget.  

 Intet fratræk da dambruget var i drift hele år 2.  

 Kommunen anmoder Miljøstyrelsen om udbetaling af 300.000 kr.  

 Dambruget er i drift 8 måneder i år 3. 

  

År 4 

 Kommunen udbetaler 200.000 kr. til dambruget.  

 Fratræk på 100.000 kr. (4 x 25.000 kr.) for de 4 måneder i år 3 hvor dambruget ikke var i 

drift.  

 Kommunen anmoder Miljøstyrelsen om udbetaling af 200.000 kr.  

 Dambruget er i drift hele året i år 4. 

 

År 5 

 Kommunen udbetaler 300.000 kr. til dambruget.  

 Intet fratræk da dambruget var i drift hele år 4.  

 Kommunen anmoder Miljøstyrelsen om udbetaling af 300.000 kr. 

 Dambruget er i drift hele året i år 5. 

 

År 6-10 

 Dambruget er i drift samtlige måneder alle årene.  

 Kommunen udbetaler hvert år 300.000 kr. til dambruget og anmoder efterfølgende 

Miljøstyrelsen om udbetaling af 300.000 kr. 
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År 11 

 Den 1. juli i år 11 er der gået 10 år siden første udbetaling i år 1. Dambruget har således kun ret 

til at få tilskud til 6 måneders driftsudgifter i år 11.  

 Kommunen udbetaler 150.000 kr. (6 x 25.000 kr.) til dambruget.  

 Intet fratræk da dambruget var i drift hele år 10.  

 Kommunen anmoder Miljøstyrelsen om udbetaling af 150.000 kr.  

 

År 12 

 Fremgår det af dambrugets årlige driftsjournal, at dambruget kun var i drift i 3 måneder i år 

11, skal kommunen kræve 75.000 kr. (3 x 25.000 kr.) tilbagebetalt, svarende til 3 måneders for 

meget udbetalt tilskud.  

 Kommunen skal efterfølgende overføre pengene til Miljøstyrelsen.  

 


