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Baggrund 

Regelgrundlaget vedrørende energibesparelser i kollektive produktionsanlæg 

findes i Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, 

BEK nr. 1622 af 18. december 2017, og energispareaftalen af 16. december 2016 

mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne 

inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om energiselskabernes 

energispareindsats. 

 
De kollektive produktionsanlæg omfatter i denne sammenhæng 

energiproducerende anlæg, som leverer, eller kan levere, energi til offentlige net, 

herunder visse industrivirksomheder og gartnerier. Energiforbruget i kollektive 

produktionsanlæg er ikke en del af det endelige energiforbrug, og besparelser 

opnået ved effektivisering af selve de kollektive produktionsanlæg eller tilknyttet 

udstyr, kan således ikke medregnes under energispareindsatsen. Der skelnes 

mellem eksisterende kollektive el- og varmeproduktionsanlæg i 

konverteringssektoren (fjernvarmeværker, elværker, kraftvarmeværker mv.) og 

eksisterende energiproduktionsanlæg hos slutbrugere.  

 

Energiproduktionsanlæg hos slutbrugere defineres som samtlige energiproducer-

ende anlæg placeret på samme site (P-enhed). Anlæggene kan være kedler, 

varmepumper, solvarmeanlæg, kraftvarmeanlæg, røggaskølere mv. Af disse 

energiproduktionsanlæg kan en del være defineret som kollektive 

produktionsanlæg, se nedenfor. 

 

På de kollektive produktionsanlæg kan besparelser, opnået i forbindelse med 

ventilation, belysning, pumper, varmeanlæg samt forbrug i 

administrationsbygninger afregnet via separat måler, godt medregnes. 

 

Hos slutbrugerne kan der indberettes energibesparelser efter gældende regler, dog 

ikke på selve de kollektive produktionsanlæg. Der kan derfor godt etableres et nyt 

overskudsvarme anlæg, der udnytter en ny varmestrøm, hvorefter anlægget så 

derefter bliver et kollektivt produktionsanlæg, efter gældende regler. 
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Der udarbejdes tre lister over kollektive produktionsanlæg, hvor besparelser ikke 

kan medregnes i energiselskabernes energispareindsats. To for 

konverteringssektoren og en for slutbrugere.  Listerne er offentliggjort på 

Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk. 

 

Dette notat præciserer principperne for opdatering af listen, herunder retningslinjer 

for, hvornår anlæg kan tages af listen eller skal på listen. 

 

 

Grundlag for udarbejdelse af lister 

Der er en række aktiviteter i henhold til bekendtgørelsen, hvor energibesparelser 

ikke kan medregnes. Energistyrelsen udarbejder udelukkende lister over de 

kollektive produktionsanlæg, som er omfattet af §2 stk. 3, litra 6. 

 

Der markeres på listen for slutbrugere for de enkelte produktionsanlæg, hvorvidt 

det er tærskelværdien for varmelevering til offentlige net, for elkapacitet eller for 

begge som er overskredet. 

 

Afgrænsning af listen for slutbrugere 

Produktionsanlæg med en samlet elkapacitet på mindst 5 MW eller varmelevering 

over 10 TJ anføres på listen. 

 

Den samlede elproduktionskapacitet og den samlede varmelevering summeres for 

alle anlæg på den enkelte site (P-enhed), fordelt på hhv. elproduktionskapacitet og 

varmeleverance.  

 

Varmeleveringen beregnes som sum af al varmelevering til offentligt net både fra 

anlæg, som udnytter overskudsvarme fra processer, og godkendte 

brændselsforbrugende anlæg som kedler o.lign. 

 

Opdatering af listen over kollektive produktionsanlæg 

Energistyrelsen opdaterer som udgangspunkt listen over kollektive 

produktionsanlæg en gang årligt baseret på energiproducenternes indberetninger. 

Indberetningerne til Energistyrelsen fra energiproducenterne for det foregående års 

energiproduktion finder normalt sted i perioden januar til marts måned, hvorefter en 

validering af dataene finder sted, således at den endelig energiproducenttælling 

afsluttes medio året. Det vil sige, at listen over kollektive produktionsanlæg baseres 

på anlæggenes produktion det foregående år. 

 

Løbende justeringer af listen over kollektive produktionsanlæg 

Der kan være situationer, hvor eksisterende energiproduktionsanlæg hos 

slutbrugere ændrer status, og hvor det er hensigtsmæssigt, at listen over de 

kollektive produktionsanlæg opdateres for at afspejle anlæggets ændrede status.  

 

Der gælder følgende principper for justering af listen: 
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1. Hvis der sker ændringer af produktionsomfang eller kapacitet, så anlægget 

ikke længere leverer varme til offentlige net for hvad der svarer til over 10 

TJ eller har en installeret eleffekt på mindst 5 MW, kan anlægsejeren 

anmode Energistyrelsen om at blive taget af listen. 

 

Ansøgning om at blive taget af listen kræver dokumentation fra selskabet i 

form af produktionstal eller anden dokumentation for, at leveringen af 

varme til det kollektive net er reduceret eller ophørt, eller at elkapaciteten 

på et eksisterende anlæg er reduceret. Angivelse af tidspunktet for, 

hvornår ændringen træder i kraft, er også nødvendig i forhold til at 

opdatere listen over kollektive produktionsanlæg. Det er anlægsejerens 

ansvar at indberette retvisende data til Energistyrelsen som grundlag for 

beslutning om at blive taget af listen over kollektive produktionsanlæg. 

 

2. Hvis der sker ændringer af produktionsomfang eller kapacitet i løbet af 

året, så anlægget nu har en installeret eleffekt på mindst 5 MW, skal 

anlægsejeren give Energistyrelsen besked herom, så listen kan blive 

opdateret. For anlæg, der leverer varme, kan det først afgøres ved årets 

afslutning, hvorvidt den årlige varmeleverance har oversteget 10 TJ, 

således at anlægget først med virkning fra det efterfølgende år vil komme 

på listen. 

 

I forhold til at medregne energibesparelser under energiselskabernes 

energispareindsats gælder det som udgangspunkt, at den liste over kollektive 

produktionsanlæg, der foreligger på tidspunktet for indgåelse af aftale mellem 

energiselskabet og slutbrugeren, er afgørende for, om besparelsen kan 

medregnes. De gældende lister over kollektive produktionsanlæg, findes på 

Energistyrelsens hjemmeside. 

 

 


