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Indhold i auditrapport i forbindelse med 
energiselskabernes energispareindsats 
 
Dette notat indeholder mindstekravene til indhold i auditrapport, jf. pkt. 12.5.5 i 

energispareaftalen, til brug for intern og ekstern audit i forbindelse med 

energiselskabernes energispareindsats. Det kan anvendes enten direkte under 

audit eller kan sikres implementeret på anden vis.  

 

Formålet med den interne såvel som den eksterne audit er at sikre, at net- eller 

distributionsselskabet har implementeret et kvalitetsstyringssystem, der lever op til 

kravene i energisparebekendtgørelsen og energispareaftalen og at dette efterleves 

i varetagelse af energispareforpligtelsen.  Ydermere er det hensigten med den 

interne og eksterne audit, at der følges op på net- eller distributionsselskabets 

udførte kvalitetskontrol.  

 

Auditrapporten skal indeholde følgende elementer: 

 

• Dokumentation for at net- eller distributionsselskabet efterlever 

energispareaftalens krav om intern/ekstern audit. 

• Dokumentation for at auditor lever op til energispareaftalens krav til erfaring og 

kompetence. 

• En gennemgang og vurdering af net- eller distributionsselskabets 

kvalitetssikringssystem med henblik på at afdække, om det lever op til 

energispareaftalens krav, inklusive eventuelle forslag til korrigerende 

handlinger. 

• En vurdering af om net- eller distributionsselskabet efterlever procedurerne 

beskrevet i kvalitetssikringssystemet inklusive eventuelle forslag til 

korrigerende handlinger. Vurderingen omfatter bl.a. en stikprøvekontrol af 

enkelte udvalgte energisparesager 

• En vurdering af, om net- eller distributionsselskabet i tilstrækkelig grad har 

forholdt sig til kvalitetskontrollens resultater og foretaget nødvendige 

korrigerende handlinger.  

 

Herudover henvises som inspiration til: 

”https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/energiselskabers-

energispareindsats/praktisk-information ” udarbejdet af Teknisk Arbejdsgruppe og 

Kontor/afdeling 

Center for Systemanalyse, 

Energieffektivitet og Global 
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offentliggjort af Energistyrelsen. Procedure og skabelon for håndtering af 

observationer og afgivelser fremgår af P11 og B11.1 

 

En samlet afrapportering af resultaterne af net- eller distributionsselskabets 

kvalitetskontrol og audit indberettes til Energistyrelsen efter retningslinjer beskrevet 

i energispareaftalen. Til denne afrapportering skal benyttes det 

afrapporteringsskema, der findes på Energistyrelsens hjemmeside:  

” https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/energiselskabers-

energispareindsats/energispareordningens-regler.  

 

 


