
Ændring i spm/svar 7.1 om anvendelsen af standardværdier samt 
to nye svar om opgørelse af besparelser i serverrum 

13. november 2015 

Der er foretaget ændringer i ofte-stillede-spørgsmål-listen. 

I svar 7.1 I hvilke tilfælde standardværdierne kan anvendes er reglerne omkring brug af standardværdier i sommerhuse 

præciseret på baggrund af henvendelser omkring sommerhuse, der anvendes til helårsbeboelse. Samtidigt er det 

præciseret at standardværdier, hvor begrænsningen er ”kan kun anvendes i boligbyggeri”, udelukkende skal anvendes 

på helårsboliger. 

Derudover er der tilføjet to spørgsmål/svar om opgørelse af besparelser ved henholdsvis sammenlægning 

af  serverum (svar 7.12) og nedlæggelse af serverrum, når servertjenesten lægges i et eksternt firma (svar 7.13)  

 

Energitilsynets benchmarkrapport 2014 

13. november 2015 

Energitilsynet har offentliggjort den årlige benchmarkrapport, og Energistyrelsen har opgjort de gennemsnitlige 

omkostninger for energispareindsatsen for 2014. Læs mere her.  

 

  

Opfølgning på stikprøvekontrollen 2013 

15. oktober 2015 

Der gennemføres hvert år en stikprøvekontrol af selskabernes energispareindsats. Stikprøvekontrollen for 2013 blev 

gennemført og offentliggjort i forbindelse med evalueringen af ordningen i marts 2015. Stikprøvekontrollanten har 

efterfølgende justeret rapporten efter at have fundet uoverensstemmelser mellem dokumentation og den offentliggjorte 

rapport. 

På baggrund af den endelige rapport har Energistyrelsen sendt opfølgningsbreve til de 10 omfattede selskaber med 

instruktioner om, hvilke korrektioner, selskaberne skal foretage i forbindelse med den kommende indberetning for 2015 

samt andre krav om opfølgning hos selskaberne. 

Find den endelige stikprøverapport og læs om de retningslinjer selskaberne skal være særlig opmærksomme på her. 

 

Planlagte ændringer i standardværdikataloget per 01.01.2016 

1. oktober 2015 

Den 29. september 2015 offentliggjorde Teknologisk Institut de kommende ændringer af Standardværdikataloget. 

Ændringerne kan ses på svk.teknologisk.dk og vil have virkning fra den 1. januar 2016. 

http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/7#7.1
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/7#7.12
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/7#7.12
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/7#7.13
http://gammel.ens.dk/benchmarking-2014
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/lovgrundlag-kontrol-resultater-0/opfoelgning-paa
http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/nyheder.aspx


 

Revideret tabel 3 per 01.01.2016 

1. oktober 2015 

Tabel 3 fra bilag 5 i Aftalen af 13. november 2012 bliver revideret med nye værdier gældende fra 01.01.2016. 

For udskiftning af ruder kan prioriteringsfaktoren på 1,5 udelukkende bruges i bygninger, der opvarmes med olie, 

naturgas eller kul, der ikke er kvotebelagt. I bygninger, der opvarmes med fjernvarme, el eller individuel biomasse er 

prioriteringsfaktoren fremover 1,0. 

Du kan se den reviderede tabel 3 her. 

 

Overgang til Ecodesign for varmepumper 

22. september 2015 

Pr. 26 september 2015 udrulles Ecodesign kravene til varmepumper i hele EU. Derfor har Teknisk Arbejdsgruppe 

besluttet at de særlige krav beskrevet i notatet om ”Krav til varmepumpers energieffektivitet” bortfalder pr. 1. januar 

2016.  

  

 

Ændring i spm/svar 2.14 om opgørelse af overskudsvarmeprojekter 

22. september 2015 

Ordlyden i spm/svar 2.14 ”Kan overskudsvarme fra egne processer samt affald fra egen produktion 

medregnes? Og hvordan opgøres besparelsen?” er blevet ændret, for at gøre det mere klart, hvordan besparelser 

ved levering af overskudsvarme fra virksomheder til varmepumper på fjernvarmeanlæg opgøres. 

 

Du kan se den nye formulering her. 

  

 

Varsling af ændring i Tabel 3 

22. september 2015 

Tabel 3 ændres pr. 1. januar 2016, således at "Udskiftning af 2- eller 3-lags termoruder uden coating og 

gasfyldning i eksisterende vinduer til energiruder med en varm kant og en energibalance glas-værdi (Egref) 

på mindst 50 kWh." kun kan medregnes med en prioriteringsfaktor på 1,5, når der er tale om bygninger, som 

opvarmes med olie, naturgas eller kul, der ikke er kvotebelagt. 

http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/aftalegrundlag-kontrol-resultater
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/krav_om_dokumentation_for_varmepumpers_energieffektivitet_revideret_30_04_2014.pdf
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/2#2.14
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/2#2.14
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/2#2.14


 

Dette får indflydelse på standardværdierne Rude 5 og 6 samt Dør 4, hvilket der vil blive informeret nærmere om på et 

senere tidspunkt.  

 

Høring om Standardværdikataloget 2016 

4. september 2015 

I henhold til aftale af 13. november 2012 er Teknisk Arbejdsgruppe i gang med en revidering af standardværdikataloget. 

Ændringer vil blive offentliggjort senest den 1. oktober 2015 på standardværdikatalogets hjemmeside svk.teknologisk.dk 

med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2016. 

 

Der er lagt op til tilføjelse af 20 nye standardværdier. Disse og det øvrige høringsmateriale kan findes her. 

 

Alle interesserede parter indbydes til at komme med kommentarer til forslagene om de nye standardværdier, til Maria 

Rizzo, på mcr@ens.dk inden d. 17. september 2015.  

 

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2014 

13. maj 2015 

Ud fra indberetningerne fra net- og distributionsselskaberne er der udarbejdet et statusnotat for Energiselskabernes 

Energispareindsats for 2014. 

Notatet viser bl.a. at der i 2014 er realiseret besparelser svarende til 88 % af det gennemsnitlige sparemål for året. Der 

er pr. 1. januar 2015 en samlet målopfyldelse på 106 % for hele aftaleperioden. 

Du kan læse statusnotatet her. 

  

 

Revideret tabel 3 

23. april 2015 

Tabel 3 fra bilag 5 i Aftalen af 13. november 2012 er blevet revideret gældende fra dags dato (23/4 2015). 

Der er bl.a. tilføjet et nyt punkt ang. udskiftning af ruder. 

Du kan orientere sig i den reviderede tabel 3 her. 

  

http://ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/standardvaerdikatalog/hoering-revision
mailto:mcr@ens.dk
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Lovgrundlagkontrologresultater/Opnaaederesultater/status_for_energiselskabernes_energispareindsats_2014_29.04.2015.pdf
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Lovgrundlagkontrologresultater/Lovgrundlag/revideret_tabel_3_21.04.2015.pdf


 

Nyt notat – Fortolkningsbidrag om energispareydelser i net-og 
distributionsvirksomheder 

23. april 2015 

Der er udarbejdet et nyt notat: ”Fortolkningsbidrag til BEK nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydelser i net-og 

distributionsvirksomheder” 

Bidraget vedrører reglerne for elnet- og naturgasselskabernes opkrævning af midler til dækning af deres 

energispareomkostninger. 

Det nye notat kan findes her. 

  

 

To nye tilføjelser til spørgsmål/svar listen 

23. april 2015 

Der er tilføjet to nye punkter på spørgsmal/svar listen; 

5.6 Hvad forstås ved ”godkendt og projekteret” i forbindelse med etablering af solfangeranlæg, der idriftsættes i 2016, 

men hvor besparelsen medregnes og indberettes i 2015? Og hvordan dokumenteres det? 

7.10 Hvordan opgøres energiforbruget i før- og eftersituationen? 

  

 

Nyt notat - Retningslinjer for medregning af energibesparelser i 
forbindelse med energieffektive busser 

20. marts 2015 

Der er udarbejdet et nyt notat med 'Retningslinier for energiselskabernes medregning af energibesparelser i forbindelse 

med energieffektive busser'. 

Notatet kan findes her. 

  

 

Nye lister over kollektive produktionsanlæg 

http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/fortolkningsbidrag_til_bek_nr._1452_af_16._december_2013_om_energispareydelser_i_net-_og_distributionsvirksomheder.pdf
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/5#5.6
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/5#5.6
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/7#7.10
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/notat_om_retningslinjer_for_medregning_af_besparelser_ved_energieffektive_busser_offentliggoerelse.pdf


13. marts 2015 

Listerne over kollektive produktionsanlæg er blevet opdateret, så de nu er baseret på tal fra 2013. 

De nye lister kan findes her: Industri (PDF), Ekskl. industri (PDF). 

Listerne er gældende for alle tiltag igangsat fra 14. marts 2015 og fremefter.  

  

 

Evaluering af energiselskabernes energispareindsats  

11. marts 2015 

Energistyrelsen har modtaget resultaterne af en uafhængig evaluering af net- og distributionsselskabernes 

energispareindsats for perioden 2013-2015. Læs mere om evalueringen her. 

  

 
Præcisering af ’Notits om biogas’ 

5. marts 2015 

Der er i ’Notits om biogas’ tilføjet følgende præcisering af hvor stor en andel af de tilførte ressourcer, der skal komme fra 

bedriften/bedrifterne, under Gårdbiogasanlæg, punkt b: 

”Mindst 75 pct. at de samlede tilførte ressourcer inkl. organisk affald mv. opgjort i tons skal komme fra 

bedriften/bedrifterne, som ejer og driver anlægget.” 

Du kan se det opdaterede notat her. 

  

 

Nyt notat - Principper for opgørelse af besparelser, der realiseres 
ved at konvertere til fjernkøling 

19. februar 2015 

Der er udarbejdet et notat med principper for opgørelse af besparelser realiseret ved konvertering til fjernkøling. 

Notatet kan findes her. 

  

http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/2013_kollektive_produktionanlaeg_industri.pdf
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/2013_kollektive_produktionanlaeg_ekskl_industri.pdf
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/lovgrundlag-kontrol-resultater/evalueringer
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/notits_om_biogas_-_04_02_2013_aendret_04_03_2015.pdf
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/principper_for_opgoerelse_af_besparelser_ved_konvertering_til_fjernkoeling_revideret_19.02.2015.pdf


 

Opdateret notat - Principper for håndtering af listen over kollektive 
produktionsanlæg. 

19. februar 2015 

Notatet om ’Principper for håndtering af listen over kollektive produktionsanlæg’ er opdateret pr. 19/2 -2015. 

Opdateringen præciserer at grænserne på 10 TJ/5 MW kun har betydning for anlæg i industrivirksomheder og gartnerier. 

BEMÆRK. Der er ikke tale om en ændring, men blot en præcisering ud fra de allerede gældende principper. 

Du kan se det opdaterede notat her. 

 

Ændringer i spørgsmål/svar listen 

12. februar 2015 

Der er pr. 12. februar 2015 ændret i 3 punkter verørende omfattet forbrug i spørgsmål/svar listen. Det drejer sig om 

følgende punkter: 

 

2.2 Hvilke energiforbrug kan ikke medregnes? 

 

2.14 Kan overskudsvarme fra egne processer samt affald fra egen produktion medregnes? Og hvordan opgøres 

besparelsen? 

2.15 Kan besparelser fra overskudsvarmeprojekter medregnes på virksomheder, der samtidig er opgjort på listen over 

kollektive produktionsanlæg? 

  

 

Opdateret notat - Dagens standard for præisolerede rør 

21. januar 2015  

Dansk fjernvarme har opdateret 'Notat om dagens standard for præisolerede rør'. Det opdaterede notat ligger 

tilgængeligt under 'Information til net- og distributionsselskaber' (link). Notatet er gældende for renoveringer der 

igangsættes efter den 1/1 2015. 

  

 

Benchmarking 2013 

19. december 2014 

http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/kollektive-produktionsanlaeg/principper_for_haandtering_af_listen_over_kollektive_produktionsanlaeg_revideret_19.02.2015.pdf
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/2#2.2
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/2#2.14
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/2#2.14
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/2#2.15
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar/2#2.15
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/Dokumenter/notat_3_dagens_standard_for_praeisolerede_roer.pdf


Energitilsynet har gennemført en benchmarking af el-, naturgas-, og fjernvarmeselskabernes omkostninger til 

energispareindsatsen i 2013. 

Baseret på Energitilsynets energisparebenchmark samt indberetning af omkostninger fra olieselskaberne har 

Energistyrelsen udarbejdet en samlet oversigt over de gennemsnitlige omkostninger for alle sektorer, der er omfattet 

af ”Aftalen af 13. november 2013 om Energiselskabernes energispareindsats”. Læs mere om benchmarkingen her. 

 

Retningslinier for opgørelse af afkølingsbesparelser 

  

19. december 2014 

Der er udarbejdet retningslinjer for besparelser opnået i forbindelse med forbedret afkøling i fjernvarmenettet. Du kan 

læse mere om de nye retningslinjer her. 

 

Krav til standardværdien for intelligent energistyring i større 
bygninger 

  

23. oktober 2014 

Den 1. januar 2015 bliver der oprettet en standardværdi for intelligent energistyring i større bygninger. Du kan læse mere 

om kravene til denne standardværdi her. 

 

Planlagte ændringer i standardværdikataloget pr. 01.01.2015 

  

23. oktober 2014 

Den 31. september 2014 offentliggjorde Teknologisk Institut de kommende ændringer af Standardværdikataloget. 

Ændringerne kan ses på svk.teknologisk.dk og vil have virkning fra den 1. januar 2015. 

 

Vejledning i opgørelse og indberetning af omkostninger 

  

12. september 2014 

http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/aftalegrundlag-kontrol-resultater/benchmarking-0
http://ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/Dokumenter/opgoerelse_af_energibesparelser_ved_forbedret_afkoeling.pdf
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/standardvaerdikataloget/standardvaerdikatalog/standardvaerdi_for_intelligent_energistyring_i_stoerre_ejendomme23.10.2014.pdf
http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/nyheder.aspx


Vejledningen i, hvordan net- og distributionsselskaberne skal opgøre og indberette deres omkostninger til 

energispareaftalen, er nu tilgængelig på hjemmesiden. Du finder vejledningen her. 

  

 

Principper for håndtering af listen over kollektive 
produktionsanlæg 

  

12. september 2014 

Energistyrelsen har præciseret principperne for opdatering af den kollektive produktionsliste, herunder retningslinjer for, 

hvornår anlæg kommer af og på listen. Du kan læse mere om principperne her. 

 

Høring - Standardværdikataloget for 2015 

  

27. august 2014 

I henhold til aftale af 13. november 2012 er Teknisk Arbejdsgruppe i gang med en revidering af standardværdikataloget. 

Ændringer vil blive offentliggjort senest den 1. oktober 2014 på standardværdikatalogets hjemmeside svk.teknologisk.dk 

med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2015. 

Relevante parter indbydes til at komme med kommentarer til forslagene om de nye og reviderede standardværdier. 

Høringsmateriale findes her. 

 

  

Listen med ofte stillede spørgsmål er opdateret 

  

25. juli 2014 

Listen med ofte stillede spørgsmål er blevet revideret og udbygget med nye spørgsmål og svar. 

Energiselskaber og andre aktører i energispareindsatsen opfordres til at orientere sig i den nye liste. 

Link: Ofte stillede spørgsmål - Version 2.01 

http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Lovgrundlagkontrologresultater/Lovgrundlag/vejledning_i_opgoerelse_og_indberetning_af_omkostninger_12.09.14.pdf
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/kollektive-produktionsanlaeg/principper_for_haandtering_af_listen_over_kollektive_produktionsanlaeg_12.09.2014.pdf
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/standardvaerdikatalog/hoering-revision
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Oftestilledespoergsmaal/spoergsmaal_og_svar_-_version_2.01_-_25.07.2014.pdf


 

Nyt kollektivt produktionsanlæg er tilføjet på listen over kollektive 
produktionsanlæg- Eksl. industri 

  

03. juni 2014 

Nye kollektive produktionsanlæg vil løbende blive tilføjet til listen over kollektive produktionsanlæg. Den opdaterede liste 

finder duher. 

 

Opdaterede lister over kollektive produktionsanlæg  

  

27. maj 2014 

Listerne over kollektive produktionsanlæg er blevet opdateret og er, per dags dato, gældende ved nye aftaleindgåelser. 

  

Link til listerne: 

Kollektive produktionsanlæg - ekskl. industrivirksomheder m.v. 

Kollektive produktionsanlæg - industrivirksomheder m.v. 

 

Status for energiselskabernes energispareindsats i 2013 

  

27. maj 2014 

Læs mere her.   

 
  

Regler for dokumentation af varmepumpers energieffektivitet  

  

01.maj 2014 

http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/kollektive-produktionsanlaeg/kollektiveproduktionanlaeg_-_eksl._industri_03.06.2014.pdf
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/kollektive-produktionsanlaeg/kollektiveproduktionanlaeg_-_eksl._industri_03.06.2014.pdf
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/kollektive-produktionsanlaeg/kollektiveproduktionanlaeg_-_industri_m.v_03.06.2014.pdf
http://gammel.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/energiselskabers-besparelser-svarer-100000-husholdningers-energiforbrug


Pr. 1. april 2014 blev der stillet krav til, at der ved installering af nye varmepumper i husstande, kun kan kan medregnes 

en energibesparelse i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, hvis der er dokumentation for, at den 

installerede varmepumpe lever op til kravene i gældende lovgivning, herunder kravene i Bygningsreglementet. 

Notatet, som beskriver reglerne for dette nye tiltag er blevet redigeret. Du kan finde det redigerede notat her. 

 

Revideret tabel 3 

  

01. maj 2014 

Tabel 3 fra bilag 5 i Aftalen af 13. november 2012  er blevet revideret gældende fra den 1. maj 2014 

Du kan orientere sig i den reviderede tabel 3 her. 

 

Evalueringen af energiselskaberne energispareordning er sat i 
udbud. 

  

14.03.2014 

Den 12. marts 2014 blev evalueringen af Energiselskabernes Energispareordning i perioden 2013-2015 sat i udbud. 

Udbudsmaterialet kan findes her 

 

Listen med ofte stillede spørgsmål er opdateret 

  

11.03.2014 

Listen med ofte stillede spørgsmål er blevet revideret og udbygget med nye spørgsmål og svar. 

Energiselskaber og andre aktører i energispareindsatsen opfordres til at orientere sig i den nye liste, idet den har været 

under en større revision. 

Link: Ofte stillede spørgsmål - Version 2.0 

 
  

http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Netogdistributionsselskaber/krav_om_dokumentation_for_varmepumpers_energieffektivitet_revideret_30_04_2014.pdf
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Lovgrundlagkontrologresultater/Lovgrundlag/tabel_3_revideret.pdf
http://gammel.ens.dk/energistyrelsen/aktuelle-udbud/energistyrelsen-udbyder-evaluering-energiselskabernes
http://admin.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Oftestilledespoergsmaal/spoergsmaal_og_svar_-_version_2.0_11.03.2014.pdf


Ny folder til aktører om energiselskabernes energispareindsats 

  

28.februar 2014 

Energistyrelsen har udarbejdet en ny folder med information om energiselskabernes energispareindsats til aktører. Du 

kan hente folderen her: 

 

  

 

Revideret tabel 3 

  

http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Eksterneaktoerer/Informationsmateriale/folder_til_aktoerer.pdf


17. januar 2014 

Tabel 3 er blevet revideret gældende fra den 1. januar 2014. Ændringer er tilføjet i standardværdikataloget version 3.0. 

Du kan orientere dig i den reviderede tabel 3 her.   

  

 

Benchmarking for 2012 

  

19.december 2013 

Energitilsynet har netop gennemført en benchmarking af omkostningerne i 2012 til energispareindsatsen inden for el, 

naturgas og fjernvarme. 

På baggrund af Energitilsynets benchmarking samt indberetning af omkostninger fra olieselskaberne har Energistyrelsen 

udarbejdet en samlet oversigt over de gennemsnitlige omkostninger for alle sektorer, der er med i aftalen om 

energiselskabernes energispareindsats. Læs mere om benchmarkingen her. 

  

 

Nye foldere om energiselskabernes energispareindsats 

  

21.oktober 2013 

Du kan nu læse mere om energiselskabernes energispareindsats i to nye foldere. 

Folderne, som du finder herunder, henvender sig dels til boligejere og dels til mindre erhvervsvirksomheder.  

http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Lovgrundlagkontrologresultater/Lovgrundlag/tabel_3_revideret.pdf
http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats-0/aftalegrundlag-kontrol-resultater/benchmark


                    

  

 

Ændringer i standardværdikataloget 

  

02.oktober 2013 

Der varsles hermed om ændringer i standardværdikataloget. De planlagte ændringer vil både være i form af justeringer 

af eksisterende værdier og i form af nye værdier. Ændringerne træder i kraft den 01.01.2014   

På standardværdikatalogets hjemmeside finder du under ”Nyheder” et notat om de planlagte ændringer.   

Link: Planlagte ændringer i standardværdikataloget pr. 01.01.2014  

 
  

Stikprøvekontrol af Energiselskabernes spareindsats for 2012 

  

10.september 2013 

I henhold til aftalen af 20. november 2009 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsvirksomhederne 

inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om energiselskabernes spareindsats, som dækker perioden indtil udgangen af 

2012, har Energistyrelsen gennemført en uvildig stikprøve af selskabernes indberettede besparelser for 2012. 

http://svk.teknologisk.dk/PDF/Planlagte%20%C3%A6ndringer%20i%20Standardv%C3%A6rdikataloget%20pr%2001%2001%202014.pdf
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Forbrugere/energiforbedre_din_bolig_enkeltsider.pdf
http://gammel.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/Forbrugere/energiforbedre_erhverv_enkeltsider.pdf


Stikprøvekontrollen er blevet udført fra maj til august 2013 af konsulentvirksomheden Grontmij. Stikprøven har omfattet 

gennemgang af dokumentation for 150 konkrete besparelsesprojekter samt opfølgende møder med de 15 udtrukne 

selskaber. 

Resultatet af stikprøvekontrollen foreligger med rapporten ”Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats i 

2012” af august 2013. 

Af rapporten fremgår det, at der ud af de i alt 150 sager der var udtrukket til stikprøvekontrol blev fundet fejl i 54 af 

sagerne. Det svarer til at 36 % af sagerne var fejlbehæftede. De fejl der er blevet identificeret i sagerne er af forskellig 

karakter og har forskellig grad af alvorlighed. 

Direkte fejl i indberetningerne udgør 3 % af de 150 gennemgåede sager. Det vil sige, at der er fundet fejl i 5 sager. Hvad 

angår procedurefejl, er der særligt fundet fejl i den aftalekæde, der skal være etableret mellem energiselskabet og 

slutbrugeren forud for realisering af besparelser. Samlet har 49 af de 150 projekter været behæftede med fejl i relation til 

procedurer. 

Energistyrelsen følger på baggrund af stikprøven op med de konkrete selskaber og brancheorganisationerne for 

præcisering og formidling af gældende regler. 

Læs mere om stikprøvekontrollen her. 

 

http://gammel.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats-0/lovgrundlag-kontrol-resultater

