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Vejledning om Energistyrelsens godkendelse af visse 
energisparesager under energiselskabernes 
energispareindsats 
 

 

Forpligtede net- og distributionsselskaber kan ansøge Energistyrelsen om 

godkendelse af visse energisparesager under energiselskabernes 

energispareindsats. 

 

Energistyrelsen evaluerer løbende på brugen og omfanget af ordningen. 

 

Energisparesagen skal vedrøre et konkret energispareprojekt med en 

energibesparelse på mindst 5 GWh. Der kan ikke puljes flere forskellige sager i 

samme anmodning. 

 

Der er mulighed for, at et net- eller distributionsselskab kan få taget en principiel 

sag med energibesparelser på mindre end 5 GWh op gennem Teknisk 

Arbejdsgruppe. I så fald skal det gå gennem selskabets samarbejdsorgan. Ved 

både disse og eventuelle øvrige principielle spørgsmål konsulterer Energistyrelsen 

Teknisk Arbejdsgruppe i sagsbehandlingen. 

 

Det er kun de forpligtede net- og distributionsselskaber under energiselskabernes 

energispareindsats, der kan ansøge om at få en energisparesag godkendt i 

Energistyrelsen. Aktører og slutbrugere kan dermed ikke ansøge. 

 

Energistyrelsen kan udtale sig vedrørende energisparesager i to forskellige faser af 

et projekt: forhåndsbesked eller konstaterende afgørelse. 

 

Forhåndsbesked om en endnu ikke gennemført sag 

Energistyrelsen kan give forhåndsbesked i visse energisparesager, der endnu ikke 

er gennemført. Her kan Energistyrelsen give forhåndsbesked til et net- eller 

distributionsselskab om, hvorvidt planerne for energisparesagen er i 

overensstemmelse med reglerne i den gældende energispareaftale, 

energisparebekendtgørelse, vejledninger, notater og FAQ mv. (herefter 

energispareordningens regler).. Det ansøgende net- eller distributionsselskab kan 

ansøge om forhåndsbesked for hele eller dele af sagen. 

 

Bindende virkning under visse forudsætninger 

Hvis Energistyrelsen giver positiv forhåndsbesked betyder det, at Energistyrelsen 

også i en eventuel senere kontrolsag vil vurdere, at energisparesagen er i 

overensstemmelse med energispareordningens regler, såfremt sagen udføres som 

beskrevet over for Energistyrelsen uden væsentlige ændringer, jf. nedenfor, og 
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såfremt vilkårene for ordningen ikke er blevet ændret, se afsnit ”Afgørelsens 

gyldighed”. 

 

Hvis Energistyrelsen ved anmodning om forhåndsbesked underkender en 

energisparesag, må net- eller distributionsselskabet ikke indberette denne 

besparelse som en del af selskabets årlige målopfyldelse, medmindre selskabet 

kan påvise, at der er foretaget nødvendige ændringer i energisparesagen, så 

denne nu følger energispareordningens regler. 

 

For at forhåndsbeskeden kan få bindende virkning, må Energistyrelsen ikke i 

forhåndsbeskeden have taget forbehold for de elementer, der gives 

forhåndsbesked om. 

 

Ændringer i sagen 

Energistyrelsen træffer afgørelse om forhåndsbesked på det foreliggende grundlag, 

evt. efter indhentelse af yderligere oplysninger. 

Sker der væsentlige ændringer i projektet i forhold til det projekt, som 

Energistyrelsen har forhåndsgodkendt, bortfalder den meddelte forhåndsbesked. 

Hvis ansøger vil have en ny forhåndsgodkendelse af det ændrede projekt, skal der 

indsendes en ny ansøgning til Energistyrelsen.  

 

Konstaterende afgørelse om realiseret og færdigdokumenteret 

energisparesag 

Energistyrelsen kan godkende visse energisparesager, der er realiseret og 

færdigdokumenteret, ved en såkaldt konstaterende afgørelse.  

 

Da energisparesagen allerede er realiseret, har ansøger ikke mulighed for at 

ændre på princip, metode og aftalekæde, hvis disse viser sig ikke at kunne 

godkendes.  

Eventuelt kan der eftersendes yderligere eksisterende dokumentation 

 

En energisparesag, der er blevet underkendt af Energistyrelsen ved en negativ 

konstaterende afgørelse, må ikke blive indberettet som en del af selskabets årlige 

målopfyldelse eller overdrages til et andet net- eller distributionsselskab.  

 

Ingen krav om sagkyndig 

For begge godkendelsestyper gælder, at Energistyrelsen vurderer sagens 

foreliggende oplysninger, dvs. både de principielle, metodiske samt procedure- og 

dokumentationsrelaterede dele.  

 

Vælger ansøger at bruge en sagkyndig til at forberede sagen i forbindelse med 

indsendelse til Energistyrelsen, betales dette af ansøger.  
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Dokumentationskrav 

Dokumentationen skal være gennemskuelig og forståelig. 

 

Ved en forhåndsbesked skal sagen være tilstrækkeligt oplyst og sagen skal derfor 

fremstilles entydigt og udtømmende, med tydeligt angivelse af hvad 

Energistyrelsen skal tage træffe afgørelse om. 

 

Ved en konstaterende afgørelse skal dokumentationen indeholde den fulde 

dokumentation som beskrevet i den gældende bekendtgørelse og den gældende 

aftale om Energiselskabernes energispareindsats.  

 

Hvordan ansøges 

Der ansøges på følgende mail es-team@ens.dk. I titlen skrives enten ”Anmodning 

om forhåndsbesked”eller ”Anmodning om konstaterende afgørelse”. 

Ansøgningsskemaet udfyldes og vedlægges. 

 

Der kan ikke ansøges om afgørelse af flere uafhængige projekter i samme 

ansøgning. Energistyrelsen påbegynder behandling af indsendte ansøgninger 

løbende i den rækkefølge, Energistyrelsen modtager dem. Men den egentlig 

sagsbehandling påbegyndes først, sagen er tilstrækkeligt oplyst. 

 

Behandling af sager 

Energistyrelsen forventer i udgangspunktet en maksimal sagsbehandlingstid på tre 

måneder fra sagen er tilstrækkeligt oplyst, jf. ovenfor. Der kan dog være forhold 

ved konkrete sager, der kan medføre en længere sagsbehandlingstid.  F.eks. hvis 

der skal afklares principielle spørgsmål. 

 

Afgørelsens gyldighed 

Ved en konstaterende afgørelse er afgørelsen endelig. 

 

Ved en forhåndsbesked er afgørelsen gældende under visse forudsætninger: 

 

Hvis der ikke er skriftlig dokumentation af net- eller distributionsselskabets 

involvering forud for påbegyndelsen af realiseringen af besparelsen, gælder 

afgørelsen kun på det foranliggende grundlag og dermed indtil der kommer en 

ændring i regler og aftalegrundlag. 

 

Hvis der på tidspunktet for ansøgning om forhåndsbesked er skriftlig 

dokumentation af net- eller distributionsselskabets involvering forud for 

påbegyndelsen af realiseringen af besparelsen, gælder forhåndsbeskeden også 

ved ændringer i regler og aftalegrundlag, i samme omfang som øvrig skriftlig 

dokumentation af net- eller distributionsselskabets involvering forud for 

påbegyndelsen af realiseringen af besparelsen, jf. energispareordningens regler. 
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Fuld kvalitetssikring på sager med positiv forhåndsbesked 

Kvalitetssikring og kvalitetskontrol  

Net- og distributionsselskaberne skal gennemføre kvalitetssikring og 

kvalitetskontrol for alle selskabets sager. Dette gælder også for sager, hvor 

Energistyrelsen har meddelt forhåndsbesked.  

 

Audit 

Hvis der i forbindelse med net- eller distributionsselskabets gennemførelse af audit 

udtrækkes sager, som Energistyrelsen har meddelt forhåndsbesked for, skal disse 

på lige fod med de øvrige energisparesager indgå i net- eller 

distributionsselskabets audit.  

 

Stikprøver 

Energisparesager med positiv forhåndsbesked er ikke undtaget fra eventuelt at 

blive udtrukket i Energistyrelsens stikprøvekontroller eller særkontroller. 

Energistyrelsens eventuelle kontrol vil bl.a. efterprøve, om energisparesagen er 

udført som planlagt ved forhåndsbeskeden uden væsentlige ændringer.  

 

Kvalitetssikring på sager med en konstaterende afgørelse 

Kvalitetssikring, kvalitetskontrol og audit 

Net- og distributionsselskaberne skal gennemføre kvalitetssikring for alle sager. 

Hvis Energistyrelsen har meddelt positiv godkendelse for sagen, er det ikke 

påkrævet, at net- eller distributionsselskabet gennemfører kvalitetskontrol og audit 

på denne sag. 

 

Stikprøver 

En energisparesag, som Energistyrelsen har truffet positiv konstaterende afgørelse 

om, vil ikke blive udtrukket i Energistyrelsens stikprøvekontrol for en efterprøvning 

af, om energisparesagens indhold er i overensstemmelse med energispareaftalen 

regler. Energistyrelsen vil dog kunne efterprøve, om det er det rigtige net- eller 

distributionsselskab, som har indberettet energisparesagen. 

 

Offentliggørelse af principielle sager 

Sagerne af principiel karakter kan lede til offentliggørelse af notat og/eller punkt i 

FAQ’en for at styrke læring aftaleparterne i mellem. Ansøger oplyses om dette så 

tidligt som muligt i processen, hvorefter ansøger vil have mulighed for at trække sin 

ansøgning, før Energistyrelsen træffer afgørelse. 

 

Hvis sagens principper offentliggøres, følges reglerne herfor, primært aktindsigts- 

og fortrolighedsregler, hvor sagens parter vil være anonymiseret. 

 

Der gøres opmærksom på, at al kommunikation til og fra Energistyrelsen er 

underlagt reglerne om aktindsigt.  
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Klagevejledning 

Energistyrelsens afgørelser kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelserne kan 

ikke påklages til Energi-, Forsyning- og Klimaministeren. Klagen fremsendes til 

Energistyrelsen, som snarest efter modtagelsen af klagen videresender sagen og 

dens dokumenter til Energiklagenævnet, hvis styrelsen vil fastholde afgørelsen. 

Klagen til skal være indgivet skriftligt hos Energistyrelsen inden 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt.  

 

Energistyrelsens afgørelser vedrørende oliebranchen påklages til Energi-, 

Forsynings- og Klimaministeriet. Her gælder der ingen formel klagefrist for 

indgivelse af klager.  

 

Energistyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for andre administrative 

myndigheder. Energistyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for domstolene, før 

den endelige administrative afgørelse foreligger. 

 

Har du flere spørgsmål er du velkommen til at ringe til Energistyrelsen på  

telefon 33 92 67 00 eller sende en e-post til es-team@ens.dk. Skriv gerne i e-

mailens emnefelt, at henvendelsen drejer sig om spørgsmål vedr. godkendelse af 

energisparesager. 

 


