
KENDER DU  
ENERGISELSKABERNES  
ENERGISPAREINDSATS?
Få et bedre afsæt, når du hjælper  
dine kunder med energiforbedringer



ENERGISELSKABERNES  
ENERGISPAREINDSATS – HVAD ER DET?
I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget. Derfor er energisel-
skaberne i Danmark forpligtiget til at opnå en samlet energibesparelse. Det 
indebærer, at energiselskaberne årligt skal sørge for, at der bliver gennemført  
en vis mængde besparelser. Det kaldes i daglig tale Energiselskabernes Energi- 
spareindsats og gælder foreløbigt indtil 2020. Den betyder bl.a., at alle selskaber 
skal indberette besparelser (kWh) til Energistyrelsen.  

Med Energiselskabernes Energispareindsats kan virksomheder og private 
forbrugere søge om tilskud til og/eller rådgivning om energisparetiltag. Støtten 
kan søges direkte hos et energiselskab eller gennem en aktør, der har en aftale 
med et energiselskab og hvis arbejde resulterer i energiforbedringer. En aktør kan 
være en rådgiver, håndværker, installatør, energivejleder eller lignende.

Den fælles energispareindsats kan gavne dit arbejde
Arbejder du professionelt med energiforbedringer, kan aftalen om energispareind-
satsen betyde, at du kan servicere dine kunder endnu bedre og samtidig selv få 
flere fordele. Du kan påtage dig to forskellige roller:
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Du kan selv indgå en aftale med et energiselskab om, at du 
gennemfører energibesparende tiltag for kunderne, og at du 
står for videreformidling af besparelsen til energiselskabet  
(se mere på de næste sider).

Du kan hjælpe dine kunder med at få den bedst mulige 
løsning ved at fortælle dem om muligheden for støtte,  
så de selv kan indgå aftale med et energiselskab.
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Selskab

HVORDAN FOREGÅR SAMARBEJDET 
MED ENERGISELSKABERNE?
Energiselskabernes Energispareindsats er en fordel for Danmark – i forhold til 
vores fælles klima, sundhed og samfund. Aftalen kan samtidig give dig en 
konkurrencemæssig fordel med mulighed for mersalg. Bl.a. fordi du får 
mulighed for at yde rådgivning for selskaberne, men også fordi dine kunder 
kan få mulighed for at gennemføre større energiforbedringer. 

Det er op til energiselskaberne, om de yder støtte gennem rådgivning eller 
tilskud til energibesparende tiltag. Og hvis det er dig, der står for overdragelse  
af energibesparelsen, skal du have en aftale på plads med energiselskabet, inden 
du går i gang med arbejdet. I kan evt. udarbejde en rammeaftale, så både du, 
selskabet og dine kunder kender rollefordelingen. Hvis det er kunden, der står 
for dialogen med energiselskabet, er det på samme måde kunden, der skal 
sikre, at der foreligger en aftale. En aktør kan aldrig eje energibesparelsen, 
det kan kun slutbrugeren eller energiselskabet.

Aftalen skal altid være indgået, inden arbejdet sættes i gang.

Støtten fra energiselskabet kan gå via dig eller direkte til din kunde
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AFTALE, OPGØRELSE  
OG DOKUMENTATION
Uanset om du har en aftale med et energiselskab, eller om din kunde selv indgår 
en aftale med et selskab, så skal aftalen altid indgås, så alle beskrivelser af 
det energibesparende tiltag foreligger, inden arbejdet sættes i gang. 

Hvor kan besparelserne gennemføres?
De energibesparende tiltag kan gennemføres overalt i Danmark og inden for 
alle energiarter (dvs. el, varme, gas og olie) samt hos alle slutbrugere, f.eks.:
• Private boligejere
• Industri
• Handel og service
• Offentligt byggeri (skoler, hospitaler, osv.)
• Landbrug

Orienter altid kunden 
Der kan kun indgås én aftale pr. projekt – en kunde kan altså ikke indgå aftale 
med dig og en anden samtidig. Sørg for, at din kunde er bekendt med aftale-
kæden, herunder at aftalen med dig/energiselskabet betyder, at indberetnings-
retten ikke kan overdrages til andre. Det kan du gøre opmærksom på i aftalen 
med slutbrugeren, i pristilbud, i ordrebekræftelse eller lignende.

Besparelsen kan opgøres på flere måder:

Se mere på Energistyrelsens hjemmeside
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Standardværdikataloget
Hvis der findes en standardværdi for en given besparelse, så skal den anvendes til opgørelse 
af energibesparelsen. Standardværdier bruges især ved mindre, standardiserede aktiviteter, 
f.eks. i boliger. De gældende standardværdier fremgår af standardværdikataloget som kan 
ses på svk.teknologisk.dk. Det er vigtigt at bemærke, at standardværdierne er fastsat ud fra 
gennemsnitlige forhold og kan afvige fra den besparelse, der reelt kan opnås for det konkrete 
projekt. De fortæller derfor ikke, hvilken præcis besparelse, den enkelte kunde kan opnå.

Specifik opgørelse
Specifik opgørelse bruges i forhold til tiltag eller samlede løsninger, hvor der ikke  
er en standardværdi, typisk ved større og/eller integrerede projekter i boligforeninger, 
erhvervsvirksomheder eller offentlige institutioner. Energibesparelsen opgøres  
som nettoforskellen mellem energiforbruget før og efter gennemførelsen af tiltaget. 
Besparelsen anføres som energibesparelsen det første år efter realiseringen.

http://ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats


KRAVENE TIL  
DOKUMENTATIONEN 
Nedenfor kan du se, hvad der som minimum skal være dokumenteret i forhold 
til energibesparelsen: 

Se eksempler på skabeloner til brug for dokumentationen på 
Energistyrelsens hjemmeside
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Stikprøvekontrol
Energistyrelsen og selskaberne gennemfører stikprøvekontrol en gang om året, for at 
sikre, at de besparelsesprojekter, der bliver indberettet, lever op til kravene i ordningen. 
Kontrollen omfatter en gennemgang af de gennemførte tiltag hos udvalgte forbrugere. 
Energiselskabet er ansvarlig for dokumentation af energibesparelsestiltaget. Men det 
er vigtigt, at du som aktør i din dokumentation, afgiver korrekte oplysninger om, hvordan 
og hvornår projektet er gennemført.

Beskrivelse af besparelsen og de involverede parter
Det enkelte sparetiltag og slutbrugeren skal entydigt kunne  

identificeres i beskrivelsen. 

Dokumentation af en ubrudt aftalekæde 
Energibesparelsen skal kunne spores fra slutbrugeren, gennem dig 

som aktør og til det indberettende energiselskab.

Dokumentation af tidspunkt for indgåelse af aftale
Slutbrugeren skal ved indgåelse af aftalen oplyses om, at energiselskabet  

overtager retten til indberetning af energibesparelsen, og at energibesparelsen  
ikke kan sælges/overdrages til andre aktører eller selskaber.  

Aftalen skal foreligge, inden tiltaget sættes i gang.

Dokumentation af realisering af besparelsen 
Dokumentation for at energibesparelsen er realiseret, er en kopi af faktura 

for udført arbejde. Tidspunktet for realisering af besparelsen skal ligge efter 
tidspunktet for indgåelsen af aftalen.
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Dokumentation for opgørelse af besparelsen 
Der skal foreligge en skriftlig beskrivelse af, hvordan besparelsen opgøres  

– om der bruges standardværdier eller om der er tale om specifik opgørelse.  
Samtidig skal baggrund og forudsætninger for opgørelsen beskrives.
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https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/energiselskabers-energispareindsats/praktisk-information
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”JEG BRUGER DET AKTIVT  
I MIT SALG … ”
Det skiller mig ud fra kollegerne
Når jeg er ude hos en potentiel kunde, er det vigtigt, at jeg er troværdig og kan 
skille mig ud fra mine kolleger. I den forbindelse bruger jeg aktivt min viden 
om Energiselskabernes Energispareindsats. Så kan jeg hjælpe mine kunder 
med at få støtte til et projekt og samtidig får de evt. mulighed for at få foretaget 
en lidt dybere energirenoveringsløsning. 

Jeg lader valget være op til mine kunder
Jeg siger ikke til folk, at de nødvendigvis skal bruge mig. Og jeg lader det være 
op til dem, om jeg skal stå for aftalen med energiselskabet, eller om de selv vil 
gøre det. Begge dele kan være en fordel. Jeg lægger også kortene på bordet og 
fortæller, hvor stor besparelsen vil være med mig som mellemmand, og at de 
evt. kan få en større besparelse ved selv at henvende sig til et energiselskab.

Ved mere komplekse løsninger, kan det være nemmere for mig, at kunden 
selv ringer til sit energiselskab og tager dialogen direkte. Så hjælper energi-
selskabet kunden med det, der skal gøres i forhold til dokumentation og 
overdragelse af indberetningsretten af besparelsen. Og jeg slipper for at bruge 
ekstra tid på administration og papirarbejde og kan koncentrere mig om selve 
løsningen.

Thomas Guld er energivejleder, 
tækkemand og tømrer, og 
arbejder sammen sine med-
arbejdere specialiseret med 
energioptimering af især 
enfamiliehuse.
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”DET HANDLER IKKE KUN OM AT 
OVERDRAGE EN KWH-BESPARELSE …” 
Rådgiver om hele billedet

Vi har som rådgivningsfirma indgået aftale med en række energiselskaber om 
overdragelse af energibesparelsen ifm. energioptimeringsprojekter. På den måde 
kender vi priser og vilkår og kan være ret præcise i forhold til økonomien, når 
vi rådgiver vores kunder om energioptimering. Faktisk arbejder vi efter en 
no-cure-no-pay-model. Vi foretager en screening hos kunden, der giver 
overblik over mulighederne. På den baggrund tager kunden beslutning om, hvilke 
projekter, der skal gennemføres. Dvs. kunden kender de økonomiske konse-
kvenser, inden der er økonomiske omkostninger forbundet med projekterne.
 
Vi giver ikke kun et billede af den energibesparelse, der overdrages, men også 
af helhedsvirkningen af kundens projekt. Det handler ikke kun om at overdrage 
kWh-besparelse, men om mange faktorer. F.eks. om der er afgifter, som 
kunden skal kende til, førend der vælges ny varmekilde eller lignende.
 
Et projekt, der lykkes, har tre vindere
Vi gennemfører mange store projekter, har ISO-certificering og vores trovær-
dighed er afhængig af kvalitet i alle led, hvilket også betyder, at vi garanterer 
besparelsen. Det er jo et af formålene med energispareindsatsen, nemlig at 
sikre så mange og så effektive energibesparende indsatser som muligt. For os 
skal der være tre vindere, for at et projekt lykkes – en glad kunde, et energi-
selskab der har fået overdraget besparelsen og endelig skal vi selv være godt 
tilfredse med det arbejde, vi har udført.

Poul Erik Pedersen er med i et team af energirådgivere, 
der bl.a. har specialiseret sig i energirådgivning af 
erhvervsvirksomheder og landbrug.



 

Energistyrelsens hjemmeside
Her kan du finde uddybende information om Energiselskabernes 
Energispareindsats, kravene til aftalegrundlag, opgørelse og 
indberetning, mm.

Energisparesiden
Du kan besøge energiselskabernes hjemmesider eller kontakte dem, 
for at høre mere om muligheden for samarbejde. På hjemmesiden kan 
du få et overblik og finde kontaktoplysninger på energiselskaberne. 

Standardværdikataloget 
Her finder du Standardværdikataloget, der indeholder energispare-
værdier for de mest almindelige energibesparende tiltag i boliger. 
(Standardværdikataloget giver gennemsnitsværdier og udtrykker 
altså ikke den specifikke besparelse, som kan opnås).

SparEnergi 
På Energistyrelsens forbrugersite kan du finde nyttige informationer 
i forbindelse med energiforbedring. Her er bl.a. en vifte af værktøjer 
og gode råd om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet.

SKAT 
Gennem BoligJob-ordningen er det muligt at få fradrag til lønudgifter 
til håndværkere i forbindelse med energibesparende tiltag. Du kan 
læse mere om ordningen på SKAT’s hjemmeside.

Energistyrelsen • Amaliegade 44 • 1256 København K • Tlf: 33 92 67 00

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING 

ENERGI-FORBEDRING 
AF DIN BOLIG

Spar energi og penge – få

hjælp fra energiselskaberne

Denne folder henvender 
sig til alle boligejere

Se mere på SparEnergi.dk

Energistyrelsen har udarbejdet en række guider om energimodernisering og  
Energiselskabernes Energispareindsats, som både du og dine kunder kan få glæde af.
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VIL DU VIDE MERE?
Læs mere på nedenstående hjemmesider

http://ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats
http://www.energisparesiden.dk
http://svk.teknologisk.dk
http://sparenergi.dk
http://www.skat.dk

