Fakta om energispareaftalen:
Erfaringer med nuværende aftale:
Evalueringen viser, at de nye rammer som blev indført i 2006 betød en fokusering af
indsatsen og at indsatsen er omkostningseffektiv. Det ser ud til at brancherne vil opfylde de
fastlagte mål.
Aftalen omfatter brancher:
Såvel elnet-, naturgasdistributions-, fjernvarme- og olieselskaberne er med i aftalen.
Fjernvarmeselskaberne står uden for den nuværende aftale og de har derfor fået individuelle
pålæg.
Et øget fokus på additionalitet:
Det ikke længere vil være muligt at medregne en effekt af adfærdsmæssige kampagner og af
initiativer, som har en levetid på under 1 år. Desuden sker der en række opstramninger i de
fastsatte standardværdier for en række besparelsesaktiviteter, og målet øges så der tages hensyn
til at nogle af aktiviteterne ville blive gennemført uden selskabernes involvering.
Fokus på markedsorientering og gennemsigtighed:
Som led i selskabernes realisering af energibesparelser skal der ske en øget inddragelse af
eksterne aktører. Som led heri skal selskabernes omkostninger til opnåelse af besparelserne
synliggøres og det skal være nemmere for at andre kan levere besparelserne og nemmere for
forbrugerne at få overblik over de forskellige selskabers tilbud.
Indførelse af prioriteringsfaktorer:
Det sker blandt andet på baggrund af den uafhængige evaluering. Dette skal sikre, at de
realiserede besparelser bidrager bedst muligt til at opfylde målsætningerne blandt andet vedr.
nedbringelse af bruttoenergiforbruget og nedbringelse af CO2 udledning. Prioriteringsfaktorerne
tager højde for;
1. levetiden af besparelsen
2. bruttoenergiforbruget knyttet til den gennemførte besparelse
3. den forventede CO2-effekt af besparelsen, herunder særligt om der er tale om en
besparelse inden for eller uden for det CO2-kvotebelagte område.
Selskabernes omkostninger:
Energiselskabernes omkostninger i forbindelse med opfyldelsen af de aftalte
besparelsesforpligtelser betales af forbrugerne via tarifferne. Det er aftalt, at selskaberne kan
opkræve et a conto beløb på 50 øre/kWh de skal opnå af besparelser. Opkrævningen vil blive
efterreguleret på baggrund af en opgørelse af de faktiske omkostninger.

