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Energistyrelsen 

 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Notat om Energiselskabernes Energispareindsats 

 

Datoer for indberetninger i Energiselskabernes energispareindsats 

 

 

I 2017 gælder:  

(alle skemanumre refererer til aftalen fra 2012) 

 

Dato Emne 

1. marts El-, gas-, og olieselskaberne indberetter realiserede besparelser, 

skemaerne 1-4 samt skemaerne 7 og 8: 

 

Skema 1: Realiserede besparelser fordelt på sektorer og 

energiarter 

Skema 2: Realiserede energibesparelser opdelt på 

teknologier/områder og opgørelsesmetoder 

Skema 3: Realiserede besparelser inden for hver energiart 

opdelt efter levetid og område 

Skema 4: Realiserede besparelser ved konvertering 

Skema 7: Gennemførte audits 

Skema 8: Indberetning af afsluttede med ikke overdragede 

energibesparelser 

 

1. marts Alle samarbejdsorganer: Oversigt over selskaber, der har 

indberettet besparelser, der svarer til mere end deres mål frem til 

31. december 2018, skema 7 (skemanummer i NY aftale) 

 

1. april Fjernvarmeselskaberne indberetter realiserede besparelser, 

skemaerne 1-4 samt skemaerne 7 og 8 til Energistyrelsen: 

 

Skema 1: Realiserede besparelser fordelt på sektorer og 

energiarter 

Skema 2: Realiserede energibesparelser opdelt på 

teknologier/områder og opgørelsesmetoder 

Skema 3: Realiserede besparelser inden for hver energiart 

opdelt efter levetid og område 

Skema 4: Realiserede besparelser ved konvertering 

Skema 7: Gennemførte audits 

Kontor/afdeling 

SEG 

 

Dato 

13. januar 2017 

 

 

mcr/ 
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Skema 8: Indberetning af afsluttede med ikke overdragede 

energibesparelser 

 

OG 

 

omkostninger til energispareindsatsen til Energitilsynet, skema 5 

 

31. maj  Elnet- og gasdistributionsselskaberne indberetter omkostninger 

til energispareindsatsen til Energitilsynet via 

reguleringsregnskabet. 

 

1. juli  Alle selskaber: Afrapportering af resultater fra kvalitetskontrol og 

audit i særlig format, der er tilpasset, at selskaberne har handlet i 

overensstemmelse med energispareaftalen fra 2012 

 

1.september  Olieselskaberne indberetter omkostninger til 

energispareindsatsen til Energistyrelsen, skema 5 

 

15. september Alle Indberetning af fordeling af branchens omkostninger, skema 

6  

 

 

Fra 2018 gælder:  

alle skemanumre refererer til aftalen fra 2016 

 

Dato Emne 

1. april  Alle: Indberetning af realiserede besparelser, skema 1-4 samt 

skema 6: 

 

Skema 1: Realiserede besparelser fordelt på sektorer og 

energiarter 

Skema 2: Realiserede energibesparelser opdelt på 

teknologier/områder og opgørelsesmetoder 

Skema 3: Realiserede besparelser inden for hver energiart 

opdelt efter levetid og område 

Skema 4: Realiserede besparelser ved konvertering 

Skema 6: Indberetning af afsluttede med ikke overdragede 

energibesparelser 

 

1. april Fjernvarme- og olieselskaberne indberetter omkostninger til 

energispareindsatsen: 

 Fjernvarme til Energitilsynet 

 Olie til Energistyrelsen  
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31. maj Elnet- og gasdistributionsselskaberne indberetter omkostninger 

til energispareindsatsen til Energitilsynet. 

1. juli  Alle: Afrapportering af resultater fra kvalitetskontrol og audit 

1. juli  Alle: Indberetning af fordeling af branchens omkostninger, 

skema 5 

 

I tilfælde af opsigelse af aftale  

1. april  Alle: Indberetning af solgte indberettede besparelser, skema 8  

Oversigt over selskabers salg af indberettede besparelser  

 

 


