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A. Introduktion 
Denne vejledning beskriver principperne for opgørelse af de omkostninger, som net- 

og distribu$onsselskaberne skal medregne som omkostninger $l opfyldelse af energi-

spareforplig$gelsen i forbindelse med indrapporteringen, jf. bilag 8 punkt 2 i a/ale af 

13. november 2012 om energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- 

og bygningsministeren og net- og distribu$onsselskaberne inden for el, naturgas, 0ern-

varme og olie samt bekendtgørelsen nr. 1452 af 16. december 2013.  

Vejledningens principper for opgørelse af omkostninger danner desuden grundlag for 

opgørelse af omkostninger for den del af elnet- og gasselskabernes indtægtsrammere-

gulering, der vedrører energispareindsatsen.   

Vejledningen skal bidrage $l at sikre, at net- og distribu$onsselskaberne opgør om-

kostninger kny2et $l energibesparelsesak$viteter korrekt, og danne grundlag for, at 

net– og distribu$onsselskabernes indberetninger bliver mere ensartede og sammenlig-

nelige.  

Vejledningen beskriver de mest almindelige problems$llinger i forhold $l opgørelse af 

udgi/er og indtægter ved energispareak$viteter. Det er kun nødvendigt, at net– eller 

distribu$onsselskabet forholder sig $l de udgi/sposter, som selskabet har a4oldt om-

kostninger $l.  

Net- eller distribu$onsselskaberne kan ved tvivl eller andre spørgsmål kontakte deres 

brancheforening eller Energistyrelsen. Energistyrelsen vil som $llæg $l denne vejled-

ning løbende udarbejde en spørgsmål/svarliste med de hyppigste spørgsmål.  

1 



 

B. Hvad anvendes indberetningerne til? 
Den overordnede ramme for a/alen er, at net- og distribu$onsselskaberne skal frem-

me omkostningseffek$ve energibesparelser $l gavn for forbrugere, virksomheder og 

samfundet. I a/alen er der flere $ltag, som skal være med $l at synliggøre, hvorvidt de 

indbere2ede energibesparelser er erhvervet omkostningseffek$vt.   

B.1. Fordeling af omkostninger 
Opgørelse og indberetning af omkostninger skal være med $l at synliggøre omkostnin-

gernes fordeling på administra$on, andel $l slutbruger, aktører, omkostninger $l køb 

og salg af besparelser samt omkostninger $l realisering af besparelser i net- og distribu-

$onsselskaber og koncernforbundene selskaber. Disse oplysninger skal anvendes $l at 

give et overblik over omkostningernes fordeling $l brug for offentlig interesse og $l 

brug for eventuelle analyser af ordningen.     

 
B.2 Benchmarkanalyse 
På baggrund af net- og distribu$onsselskabernes indbere2ede omkostninger og energi-

besparelser udarbejder Energi$lsynet en benchmarkanalyse med en oversigt over net- 

og distribu$onsselskabernes omkostninger $l det foregående års realiserede energibe-

sparelser. Benchmarkanalysen indeholder oplysninger om de enkelte net- og dis$bu$-

onsselskabers samlede omkostninger såvel som omkostninger per sparet kWh. For at 

gøre benchmarkanalysen så retvisende som muligt, er det nødvendigt, at net- og distri-

bu$onsselskaberne anvender en sammenlignelig opgørelsesmetode $l opgørelse af 

deres omkostninger.  

I forbindelse med benchmarkanalysen anvender Energi$lsynet de indbere2ede energi-

besparelser, som net– og distribu$onsselskaberne $dligere har indbere2et $l deres 

brancheforening. Energi$lsynet indhenter disse energibesparelser igennem Energisty-

relsen. 

Benchmarkanalysen offentliggøres senest den 1. november på Energi$lsynets hjemme-

side.  
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B.3 Gennemgang af omkostninger 

Som en del af den gældende a/ale af 13. november 2012 skal Energistyrelsen på bag-

grund af benchmarkanalysen foretage en årlig gennemgang af omkostningerne ved de 

net- og distribu$onsselskaber med omkostninger, der ligger blandt de 5 pct. højeste 

omkostninger per indbere2et kWh, dog al$d op $l 25 selskaber. Selskaberne vil blive 

anmodet om at redegøre for, hvorledes de har sikret omkostningseffek$viteten, base-

ret på informa$on om indsatsområder, anvendte metoder, målgrupper og markeds-

mæssighed. Energistyrelsen kan også anmode selskaber med de laveste omkostninger 

om at redegøre for deres indsatsområder, metoder og opgørelse af omkostninger.  

De udvalgte net- og distribu$onsselskaber med høje omkostninger vil blive anmodet 

om at fremsende en redegørelse $l Energistyrelsen omfa2ende:  

• Dokumenta$on for selskabets omkostninger, herunder fordelingen på omkost-

ningstyper [jf. skema 6 bilag 8 i a/alen]. 

• Redegørelse for deres indsatsområder, metoder og baggrunden i øvrigt for om-

kostningerne ved de opnåede energibesparelser. 

• Redegørelse for, hvordan det er sikret, at de indgåede a/aler er sket på et mar-

kedsmæssigt grundlag med hensyn $l såvel valg af leverandør som fastsæ2else 

af priserne. 

I forhold $l de udvalgte net- og distribu$onsselskaber med lave omkostninger foreta-

ger Energistyrelsen en vurdering af selskabernes indsats, de anvendte metoder og an-

vendelse af eksterne aktører samt af deres opgjorte omkostninger.  

Energistyrelsen kan, såfremt det viser sig, at indsatsen vurderes uhensigtsmæssig i 

forhold $l princippet om omkostningseffek$vitet, here/er som $lsynsmyndighed indgå 

konkrete a/aler med hver enkelt af de berørte net- og distribu$onsselskaber om at 

ændre indsatsen fremadre2et.  

I $lfælde, hvor der ikke ved a/ale kan etableres grundlag for en ændring af indsatsen, 

kan Energistyrelsen ved pålæg fastlægge de fremadre2ede vilkår for det pågældende 

net- eller distribu$onsselskabs udførelse af energispareindsatsen.  
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B.4 Indtægtsrammeregulering  
Energi$lsynet forhøjer midler$digt elnet- og naturgasdistribu$onsvirksomhedernes 

indtægtsrammer, således at selskaberne får dækket de enkelte års fak$ske omkostnin-

ger. Energi$lsynet udsender separate retningslinjer herom. Forhøjelserne bygger på 

det grundlag, at selskaberne indbere2er omkostninger i overensstemmelse med be-

kendtgørelsen nr. 1452. 

Nærværende vejledning præciserer opgørelse i henhold $l bekendtgørelsen nr. 1452 

og danner således grundlag for indberetningen af omkostningsdata $l Energi$lsynet $l 

brug for indtægtsrammeforhøjelser. Se yderligere herom i Energi$lsynets retningslinjer 

om forhøjelse af indtægtsrammer som følge af energispareomkostninger.                                   
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C. Hvem skal der indberettes til og hvornår? 
I figur 1 fremgår det, hvem net-og distribu$onsselskaberne skal indbere2e oplysninger 

$l jf. a/alens bilag 8, skema 5 og 6 og hvornår, der er frist for indberetningen.  

 

D. Hvilke oplysninger skal indberettes? 
Net- og distribu$onsselskabernes omkostninger, der kny2er sig $l opfyldelse af energi-

spareforpligtelsen, skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedernes øvrige 

omkostninger. Opgørelse af omkostningerne $l energispareforplig$gelsen skal følge 

kalenderåret og relatere sig direkte $l opnåelse af de realiserede og indbere2ede ener-

gibesparelser for det pågældende år.  

I forbindelse med indrapportering af omkostninger skal oplysninger jf. a/alens bilag 8, 

skema 5 og 6 indbere2es. I skema 5 skal omkostningerne opdeles i administra$onsom-

kostninger og øvrige omkostninger (se Figur 2).   

Figur 1: Oversigt over hvem net– og distributionsse lskaberne skal indberette opgørelse af 
omkostninger til og frister.  

  Indberetning 
af omk.  

Indberettes til  Frist for  

indberetning  

Elselskaberne        

  Jf. Skema 5 Energitilsynet 31. maj 

  Jf. Skema 6 Dansk Energi 1. september 

Fjernvarme-
selskaberne  

      

  Jf. Skema 5 Udfyldes af Dansk Fjernvarme   

  Jf. Skema 6 Dansk Fjernvarme 15. marts 

Gasselskaberne        

  Jf. Skema 5 Energitilsynet 31. maj 

  Jf. Skema 6 Dansk Gasteknisk Center 15. september 

Olieselskaberne        

  Jf. Skema 5 Energistyrelsen 1. september 

  Jf. Skema 6 Energistyrelsen 15. september 
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Indberetningen af oplysninger jf. skema 6 skal yderligere opdeles  således, at posten 

”øvrige omkostninger” jf. skema 5 opdeles, så det fremgår, hvordan net- og distribu$-

onsselskabernes omkostninger $l erhvervelse af energibesparelser fordeler sig i a/ale-

kæden fra aktører $l slutkunder (se Figur 3).  

Figur 2: Oplysninger jf. skema 5, Det enkelte selsk abs omkostninger  

    Omkostninger 
(1.000 kr.) 

1. Samlede omkostninger til opnåelse af de indberettede energi-
besparelser, jf. skema 1, bilag 8 i Aftalen af 13. november 2012. 

  

2. Heraf omkostninger til administration   

3. Øvrige omkostninger (1 minus 2)   

Figur 3: Skema 6, Fordeling af branchernes omkostni nger  

    Omkostninger 

(1.000 kr.) 

1. Net- eller distributionsselskabernes samlede omkostninger  

2. Sum, der går til administration   

3. Sum, der går til eksterne aktører via direkte aftaler mellem et 
net- og distributionsselskab og/eller dettes koncernforbundne 
selskaber 

  

4. Sum, der går til direkte tilskud til slutkunden fra et net- eller di-
stributionsselskab og/eller dettes koncernforbundne selskaber 

  

5. Sum, der går til køb og salg af realiserede energibesparelser 
hos et andet net- og distributionsselskab 

  

6. Sum, der går til realisering i et net- og distributionsselskab og til 
aftaler med koncernforbundne selskaber (pkt. 1 minus pkt. 2, 3, 
4 og 5) 

  

Net- og distribu$onsselskaberne skal indbere2e oplysninger jf. skema 6 i kroner for, at 

brancheforeningerne kan opgøre fordelingen som en procentvisfordeling på branche-

niveau, som de skal indbere2e $l Energistyrelsen.  
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E. Generelle principper for opgørelse af omkost-
ninger  
Der kan kun medregnes omkostninger i forbindelse med ak$viteter, som er en del af 

en omkostningseffek$v opfyldelse af besparelsesforpligtelserne. 

Omkostninger, der indbere2es, skal relatere sig direkte $l energispareindsatsen og $l 

de energibesparelser, der indbere2es for det foregående kalenderår.   

For a/aler med koncernforbundne selskaber og eksterne parter skal det kunne doku-

menteres, at a/alen er indgået på markedsmæssige vilkår.  

E.1 Generelt om opgørelse af løn- og personaleomkos tninger 

Personaleomkostninger omfa2er omkostninger $l virksomhedens ansa2e i form af 

løn, i det omfang, de beskæ/iger sig med energibesparelsesak$viteter i henhold $l 

a/alen. Til brug for indberetningen skal der skelnes mellem $d beny2et $l administra-

$on og $d beny2et $l erhvervelse af energibesparelser. Tidsforbrug $l andre ak$vite-

ter, der ikke er direkte relateret $l energispareindsatsen, kan ikke medregnes. 

Personaleomkostninger opgøres ud fra den andel af $d, som den enkelte medarbejder 

beny2er i forbindelse med energispareak$viteter ganget med lønsatsen for den på-

gældende medarbejder. 

E.1.1 Fastsættelse af satser for ansatte 
Personaleomkostninger skal, ud over den direkte løn, også indeholde indirekte lønom-

kostninger som pension, ATP, personforsikring og øvrige lovplig$ge ydelser. Personale-

omkostninger omfa2er endvidere kilometerpenge, diæter og andre personalea4ængi-

ge omkostninger, som direkte kan henføres $l energibesparelsesak$viteter. 

F. Hvad er administrationsomkostninger? 
Administra$onsomkostninger skal opgøres som beskrevet under F.1 Ak�viteter og 

under F.2 Andre administra�ve omkostninger. 

De omkostninger, der er forbundet med, at net- eller distribu$onsselskabet selv udfø-

rer administra$ve ak$viteter eller selv a4older omkostninger forbundet med  
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administra$on skal opgøres og indbere2es som administra$onsomkostninger. I $lfæl-

de, hvor en aktør udfører administra$ve opgaver, skal omkostningerne opgøres og 

registreres som administra$onsomkostninger i det omfang, det er muligt. Dvs. i $lfæl-

de, hvor der er lavet særskilt kontrakt med en aktør om varetagelse af net- eller distri-

bu$onsselskabets administra$on af energispareindsatsen, skal omkostningerne med-

regnes under administra$onsomkostninger.  

I $lfælde, hvor en ekstern aktør ud over administra$onen også varetager opgaver med 

at realisere besparelser og det ikke er muligt at afgrænse omkostningerne $l de to op-

gaver, er det ikke nødvendigt at adskille omkostningerne. Hele omkostningen kan i 

de2e $lfælde registreres som omkostninger $l eksterne aktører. Læs mere under G.1.1 

A�aler med eksterne aktører. 

F.1 Aktiviteter der kan medregnes som administratio ns-
omkostninger 

I de2e afsnit er det præciseret hvilke ak$viteter, der betragtes som administra$ve ak$-

viteter og dermed kan medregnes som administra$onsomkostninger i forbindelse med 

energispareindsatsen. 

Administrative aktiviteter i forbindelse med energi spareindsatsen:  
• Ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med udmøntning af energispareindsatsen 

• Administra$on i forbindelse med opgørelse og indberetning af energibesparelser og 

omkostninger 

• Intern kvalitetssikring af energibesparelser 

• Intern og ekstern audit 

• Verifika$on af energispareprojekter ved verifika$onsenheden 

• Deltagelse i s$kprøvekontroller 

• Kurser  

• Generelle kampagner og informa$onsindsats 

F.1.1 Ledelse i forbindelse med udmøntning af energ ispareindsatsen 
Omkostninger $l ledelse i forbindelse med udmøntning af energisparea/alen medreg-

nes som administra$onsomkostninger. De2e inkluderer personaleomkostninger $l 

daglig ledelse, planlægning og administra$on for personer, der beskæ/iger sig med 

energibesparelsesak$viteter. 
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F.1.2 Administration i forbindelse med opgørelse og  indberetning af ener-
gibesparelser og omkostninger 
Omkostninger, der relaterer sig direkte $l administra$ve ak$viteter i  forbindelse med 

opgørelse og indberetning af besparelser og omkostninger, medregnes som admini-

stra$onsomkostninger. De2e inkluderer personaleomkostninger i forbindelse med 

opgørelse af energibesparelser, dokumenta$on og årlig indberetning af energibespa-

relserne.  

F. 1.3 Intern kvalitetssikring af energibesparelser  
Omkostninger $l intern kvalitetssikring af energibesparelser medregnes som admini-

stra$onsomkostninger. De2e inkluderer personaleomkostninger i forbindelse med 

intern kvalitetssikring. 

F. 1.4 Intern og ekstern audit 
Omkostninger, der direkte relaterer sig $l gennemførelse af den årlige audit af energi-

besparelser, herunder personaleomkostninger $l gennemførelse af intern audit, hono-

rering af auditør i forbindelse med gennemførelse af ekstern audit samt øvrige  om-

kostninger i rela$on $l gennemførelse af audit, medregnes som administra$onsom-

kostninger.   

F. 1.5 Verifikation af energispareprojekter ved ver ifikationsenheden 
Omkostninger i forbindelse med verifika$on af energispareprojekter ved verifika$ons-

enheden, medregnes som administra$onsomkostninger. De2e inkluderer både om-

kostninger $l ekstern verifikator samt personaleomkostninger i forbindelse med gen-

nemførelsen af verifika$onen.  

F. 1.6 Deltagelse i stikprøvekontroller 
Omkostninger forbundet med at deltage i en s$kprøvekontrol medregnes som admini-

stra$onsomkostninger. De2e inkluderer personaleomkostninger forbundet med doku-

menta$onsindhentning, besøg af s$kprøvekontrollanter, besøg ved slutbrugere mm.    
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F. 1.7 Kurser 
Omkostninger for deltagelse i kurser/møder/seminarer, hvor formålet er at styrke fag-

ligheden og kompetencerne i forhold $l håndtering af energispareindsatsen, medreg-

nes som administra$onsomkostninger. 

Omkostninger i rela$on $l deltagelse i øvrige  kurser (herunder ledelses udvikling, per-

sonlig udvikling osv.) kan ikke medregnes som omkostninger i forbindelse med energi-

spareindsatsen.  

F. 1.8 Generelle kampagner og informationsindsats  
Omkostninger, der kny2er sig $l ak$viteter $l  kap. 2 i energisparebekendtgørelsen, 

kan ikke indregnes i energispareregnskabet. Andre omkostninger, der relaterer sig 

direkte $l gennemførelse af kampagner, udarbejdelse af ar$kler, brochurer og anden 

form for informa$onsindsats , for specifikt at understø2e realiseringen af energibespa-

relser $l opfyldelse af energispareforpligtelsen og for at informere om energispareord-

ningen, kan medregnes som administra$onsomkostninger. De2e omfa2er både perso-

naleomkostninger $l internt og, i det omfang det er muligt, eksternt personale samt 

materialer som f.eks. print, demolokaler osv.  

F.2 Andre administrative omkostninger 
I de2e afsnit er det præciseret hvilke andre omkostninger, der kan medregnes som 

administra$onsomkostninger i forbindelse med energispareindsatsen. 

• Kon$ngent  

• Indtægter/gebyrer 

F.2.1 Kontingent 
Kon$ngent $l brancheorganisa$oner, der vedrører energispareak$viteter eller admini-

stra$on heraf, der kny2er sig $l energispareforplig$gelsen, kan medregnes som admi-

nistra$onsomkostninger.  

F.2.2 Indtægter/gebyrer 
I det omfang, et selskab modtager indtægter i forbindelse med energispareforplig$gel-

sen skal disse indeholdes i administra$onsomkostningerne som en indtægt. Indtægter 

kan f.eks. være ekspedi$onsgebyrer eller deltager gebyrer for kurser. Indtægter for-

bundet med salg af besparelser skal ikke registreres under administra$onsomkostnin-

ger. Se evt.  afsnit G.1.4 ”Køb og salg af energibesparelser”.  
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G. Hvad er øvrige omkostninger? 
Øvrige omkostninger kan betegnes som de omkostninger net– og distribu$onsselska-

berne har i forbindelse med erhvervelse af energibesparelser. 

I afsnit G.1 er de ak$viteter, der kan medregnes som øvrige omkostninger, beskrevet.  

Dokumenta$on for øvrige omkostninger skal have form af skri/lige a/aler med hhv. 

eksterne aktører og slutkunder om opnåelse af $lskud samt med koncernforbundne 

selskaber.  

 

G.1 Aktiviteter der kan medregnes som øvrige omkost ninger  
I de2e afsnit er det præciseret hvilke ak$viteter, der kan medregnes omkostninger for i 

forbindelse med erhvervelse af energibesparelser. 

Aktiviteter der kan medregnes i forbindelse med opg ørelse af øvrige om-
kostninger: 

• A/aler med eksterne aktører 

• Kampagner, informa$on og rådgivning i forbindelse med specifik indsats 

• Tilskud $l slutkunder 

• Køb og salg af energibesparelser 

• Intern erhvervelse af energibesparelser 

• Energibesparelser i eget net 

G.1.1 Aftaler med eksterne aktører 
Omkostninger som net- eller distribu$onsselskabet og/eller dets koncernforbundene 

selskab har udbetalt direkte $l eksterne aktører, eksempelvis håndværkere, rådgivere 

og ESCO-firmaer, i forbindelse med overdragelse af konkrete energibesparelser, kan 

medregnes som øvrige omkostninger $l realisering af energibesparelser.   
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G.1.2 Kampagner, information og rådgivning i forbin delse med erhvervelse 
af energibesparelser 
Omkostninger $l gennemførelse af kampagner, informa$onsak$viteter og rådgivning i 

forbindelse med en konkret energispareindsats og $ltag der fører $l realisering af be-

sparelser kan medregnes som øvrige omkostninger.  

Ved indberetning af omkostninger jf. a/alens bilag 8 skema 6, skelnes der mellem, kam-

pagner der udføres af net- eller distribu$onsselskabet og/eller af de2es koncernfor-

bundne selskab, og kampagner der udføres af en ekstern aktør.  

Derfor skal omkostninger opdeles på to poster. 

• Omkostninger $l kampagne, der udføres af eksterne aktører. 

• Omkostninger $l kampagner, der udføres af net- eller distribu$onsselskabet selv 

og/eller udbetales $l et koncernforbundent selskab. 

G.1.3 Tilskud til slutkunder 
Omkostninger, som net– eller distribu$onsselskabet og/eller dets koncernforbundene 

selskab har, i forbindelse med erhvervelse af energibesparelser direkte fra slutkunder, 

herunder udbetaling af $lskud, kan medregnes som øvrige omkostninger.  

G.1.4 Køb og salg af energibesparelser 
I forbindelse med opgørelse af net- eller dísstribu$onsselskabernes samlede omkostnin-

ger $l energispareindsatsen skal både indtægter og udgi/er i forbindelse med handel 

med besparelser medregnes.    

G.1.5 Intern erhvervelse af energibesparelser 

Omkostninger, der a4oldes af  net- eller distribu$onsselskaberne og/eller dets kon-

cernforbundene selskab i forbindelse med erhvervelse af energibesparelser i form af 

f.eks. rådgivning, kan medregnes som omkostninger og skal registreres som øvrige om-

kostninger.  
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G.1.6 Energibesparelser i eget net 
Ved opgørelse af omkostninger $l energibesparelser realiseret i eget net og 0ernvar-

meselskabers investering i solfangeranlæg skal følgende retningslinjer følges:  

Ledningsnet:  
• For ny anlæg skal omkostningerne skal opgøres som de meromkostninger, der 

er kny2et $l valget af en løsning, som er bedre end dagens standard for nye 

net, frem for en løsning, der svarer $l dagens standard 

 Hvis de2e ikke er muligt, eller der er tale om renovering af eksisterende led-

 ningsnet opgøres omkostningerne $l besparelsen som:   

• Den gennemsnitlige omkostning pr. kWh for net- eller distribu$onsselskabets 

øvrige erhvervede besparelser for samme år. I $lfælde, hvor net- eller distribu-

$onsselskabet ikke har gennemført andre besparelses $ltag i det pågældende 

år og derfor ikke kan opgøre de gennemsnitlige omkostninger for øvrige be-

sparelser, anvendes en gennemsnitlig markedspris for energibesparelser. 

 Markedsprisen fastsæ2es som den gennemsnitlige omkostning pr. kWh for 

 alle brancherne med udgangspunkt i benchmarkanalysen af omkostningerne 

 fra det forgående år. Markedsprisen indeholder også omkostninger $l admini-

 stra$on. Ved indberetning jf. skema 5 og 6 skal selskaberne opdele omkost– 

 ningen, så de indbere2er deres fak$ske administra$onsomkostninger forbun-

 det med realisering af energibesparelsen under administra$ons omkostninger 

 og det resterende som øvrige omkostninger.   

 Kollektive solfangeranlæg:  
• Omkostningerne skal opgøres som den gennemsnitlige omkostning pr. kWh for 

0ernvarmeværkets øvrige erhvervede besparelser for samme år. I $lfælde, 

hvor net- eller distribu$onsselskabet ikke har gennemført andre besparelses$l-

tag i det pågældende år og derfor ikke kan opgøre de gennemsnitlige omkost-

ninger for øvrige besparelser, anvendes en gennemsnitlig markedspris for 

energibesparelser. Markedsprisen fastsæ2es som den gennemsnitlige omkost-

ning pr. kWh for alle brancher med udgangspunkt i benchmarkanalysen af om-

kostningerne fra det forgående år.    

Energispareomkostninger = (Gennemsnits omk./kWh × Energibesparelse i kWh) 
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H. Indberetning af omkostninger 
Følgende afsnit beskriver, hvordan omkostningerne skal opdeles ved indberetning.  

H.1 Indberetning i skema 5  
Figur 4 viser, hvordan omkostningerne skal deles op jf. skema 5 i a/alens bilag 8. Som 

en hjælp er der henvist $l de afsnit, der beskriver de enkelte udgi/sposter. Omkost-

ninger skal indbere2es i enheder af 1.000 kr. 

Figur 4: Omkostningernes opdeling jf. skema 5 i aft alens bilag 8.  

 

 

 

   Omkostninger 
(1.000 kr.) 

1. Samlede omkostninger til opnåelse af de indberettede 
energibesparelser, jf. skema 1 ”Realiserede besparel-
ser opdelt på sektorer og energiarter”, bilag 8 i Aftalen 
af 13. november 2012. 

Alle omkostninger 

2. Heraf omkostninger til administration Administrations-
omkostninger 

(Se afsnit F) 

3. Øvrige omkostninger (1 minus 2) Øvrige omkostnin-

ger (Se afsnit G) 
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Figur 5: Omkostningernes fordeling jf. skema 6 i af talens bilag 8.  

H.2 Indberetning i skema 6  
Figur 5 viser, hvordan omkostningerne deles op jf. skema 6 i a/alens bilag 8. Som en 

hjælp er der henvist $l de afsnit, der beskriver de enkelte udgi/sposter.  Omkostnin-

ger skal indbere2es i enheder af 1.000 kr. 

    

1. Net- eller distributionsselskabernes samlede omkostninger 

2. Andel der går til administration 

3.  Andel, der går til eksterne aktører via direkte aftaler mellem et net- og distributi-
onsselskab og/eller dettes koncernforbundne selskaber 

4.  Andel, der går til tilskud direkte til slutkunden fra et net- og distributionsselskab og/
eller dettes koncernforbundne selskaber 

5.  Andel, der går til køb af realiserede energibesparelser hos et andet net- og distri-
butionsselskab 

6.  Andel, der går til realisering i et net- og distributionsselskab og til aftaler med kon-
cernforbundne selskaber (Omkostningerne skal være lig pkt. 1 minus pkt. 2, 3, 4 og 
5) 
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Omkostninger 

(1000 kr.) 

Alle omkostninger 

Administrationsomkostinger (Se afsnit F) 

Aftale med eksterne aktører (Se afsnit G.1.1) 

Kampagner, information og rådgivning i forbindelse med erhvervelse af besparelser 

(Se afsnit G.1.2, se punkt 1,” Omkostninger til kampagne, der udføres af ekstern aktører.”) 

 Tilskud til slutkunder (Se afsnit G.1.3) 

 Køb og salg af energibesparelser (Se afsnit G.1.4) 

Kampagner, information og rådgivning i forbindelse med erhvervelse af besparelse (Se afsnit 
G.1.2, se punkt 2, ” Omkostninger til kampagne, der udføres af net- eller distributionsselska-
bet selv og/eller udbetalt til dettes koncernforbundne selskab.”) 

Intern erhvervelse af besparelser (Se afsnit G.1.5) 

Energibesparelser i eget net (Se afsnit G.1.6) 

Find svar på dine spørgsmål  
Energistyrelsen vil som opfølgning $l disse retningslinjer lave en liste med svar på de mest 

hyppige spørgsmål i rela$on $l opgørelse af omkostninger. Listen vil kunne findes på Ener-

gistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.  
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