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Notat om energiselskabernes energispareindsats 

 

Notat om standardenergipriser og ændrede krav om 
dokumentation af tilbagebetalingstid jf. energispareaf-
talens punkt 7.4. 
 

Teknisk Arbejdsgruppe har besluttet at ændre uddybningskolonnen til energispare-

aftalens punkt 7.4 omhandlende energipriser og tilbagebetalingstid. 

 

 

Ved tilbagebetalingstid over 1,5 år kan standardenergipriser bruges  

I energispareaftalens pkt. 7.4.3 står i dag, at: ”Investering skal dokumenteres med 

fakturaer eller revisorpåtegnet regnskab. Projektejerens energipriser skal kunne 

dokumenteres med f.eks. faktura korrigeret for refusion af afgifter, moms mv.” 

 

Fremover kan der, under visse forudsætninger, anvendes standardenergipriser i 

stedet for dokumenterede faktiske energipriser. Dette vil mindske dokumentations-

kravene og vil kunne lette administrationen i projekterne.  

 

Standardenergipriserne kan anvendes til dokumentation for en energisparesags 

tilbagebetalingstid, såfremt tilbagebetalingstiden ikke ved brug af standardpriserne 

bliver under 1,5 år. Hvis tilbagebetalingstiden er under 1,5 år skal de faktiske ener-

gipriser anvendes og dokumenteres. Ved brug af standardenergipriser skal det altid 

dokumenteres, at den korrekte standardenergipris er anvendt. Dette gælder både 

for type energi, mængder leveret energi og eventuel ret til afgiftsfritagelse.  

 

Standardenergipriserne fremgår af listen nedenfor. Hvis forsyningsarten i et pågæl-

dende projekt ikke findes på listen, skal de faktiske energipriser dokumenteres, 

såfremt disse ikke er defineret i en standardløsning.  
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De nedenfor listede standardenergipriser er udarbejdet på baggrund af Energisty-

relsens og Energitilsynets offentliggjorte årlige energipriser og er fremkommet ved 

oprundinger af priser og sammenlægning af visse forbrugskategorier. Standard-

energipriserne gældende pr. 15. september 2017 og listen findes på Energistyrel-

sens hjemmeside om energibesparelser under Praktisk Information under overskrif-

ten Krav til dokumentation. Teknisk Arbejdsgruppe opdaterer listen, når dette er 

relevant, og Energistyrelsen udsender en nyhed herom. 

 

Standardenergipriser pr. 15. september 2017, gældende for TBT > 1,5 år 

El Standardenergipris Enhed 

Husholdning (ikke rumvarme) 2,35 kr./kWh 

Husholdning (rumvarme) 1,85 kr./kWh 

Erhverv uden afgiftsfritagelse (rumvarme) 1,35 kr./kWh 

Erhverv med afgiftsfritagelse (proces), for-

brug: ≤ 20 GWh 0,75 kr./kWh 

Erhverv med afgiftsfritagelse (proces), for-

brug: > 20 GWh 0,60 kr./kWh 

 
 

 Fjernvarme Standardenergipris Enhed 

Husholdning (rumvarme) 700 kr./MWh 

Erhverv uden afgiftsfritagelse (rumvarme) 600 kr./MWh 

Erhverv med afgiftsfritagelse (proces) 450 kr./MWh 

 

Fyringsolie Standardenergipris Enhed 

Husholdning 9,00 kr./liter 

Erhverv uden afgiftsfritagelse (rumvarme) 7,50 kr./liter 

Erhverv med afgiftsfritagelse (proces) 5,50 kr./liter 

 
 

 Motorbrændstof Standardenergipris Enhed 

Benzin, husholdning (inkl. moms) 11,0 kr./liter 

Benzin, erhverv (ekskl. moms) 9,0 kr./liter 

Diesel, husholdning (inkl. moms) 9,5 kr./liter 

Diesel, erhverv (ekskl. moms) 8,0 kr./liter 

 
 

 Naturgas Standardenergipris Enhed 

Husholdning 7,0 kr./Nm³ 

Erhverv uden afgiftsfritagelse (rumvarme) 5,5 kr./Nm³ 

Erhverv med afgiftsfritagelse (proces), for-

brug: ≤ 250.000 Nm³ 4,5 kr./Nm³ 

Erhverv med afgiftsfritagelse (proces), for-

brug: >250.000 Nm³ 2,5 kr./Nm³ 
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Kun krav om at dokumentere at tilbagebetalingstid er over 1 år 

For projekter, hvor der er givet finansiel støtte, skal det fremover kun dokumente-

res, at tilbagebetalingstiden er over 1 år. I pkt. 7.4 står i dag, at i specifikt opgjorte 

projekter kan et net- eller distributionsselskab ikke yde finansiel støtte, hvis den 

simple tilbagebetalingstid inklusiv tilskud er under 1 år. I pkt. 7.4.1 uddybes: ”Pro-

jektets simple tilbagebetalingstid beregnes som forholdet mellem investeringen 

(fratrukket tilskud) og værdien af første års energibesparelse.” 

 

Fremover er det dermed kun et krav at inkludere dokumentation af investeringsom-

kostninger i et omfang, der viser at tilbagebetalingstiden er over 1 år. 


