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1. Indledning
Denne vejledning beskriver i hovedtræk proceduren for, hvordan virksomheder kan 

indgå og opretholde aftaler om energieffektiviseringer med Energistyrelsen og 

derved opnå tilskud til deres PSO-betaling efter ordningen om Tilskud til elintensive 

virksomheder. 

Vejledningen er målrettet virksomheder, der ønsker at opnå tilskud til deres PSO-

betaling og derfor skal udarbejde et oplæg til aftale om energieffektiviseringer med 

Energistyrelsen og efterfølgende implementere og opretholde aftalen. 

Energistyrelsen anbefaler, at hele vejledningen læses igennem inden der ansøges 

om tilskud eller indsendes oplæg til aftale om energieffektivisering. 

Ud over denne vejledning skal virksomhederne følge de krav der er beskrevet i 

kravsspecifikationen ”Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om 

energieffektivisering mellem virksomheder og Energistyrelsen, 18. november 

2015”. Endelige har Energistyrelsen udarbejdet et katalog, ”Katalog over emner til 

særlige undersøgelser, 23. november 2015”, som beskriver de særlige 

undersøgelser virksomhederne skal tage stilling til.  

Vejledningen består af følgende kapitler: 

1. Indledning
I dette kapitel gives en generel beskrivelse af tilskudsordningen, hvilke

virksomheder der er omfattet af ordningen og tilskuddets størrelse m.m.

2. Ansøgning om tilskud
Virksomheder der ønsker at blive omfattet af tilskudsordningen skal først og

fremmest indsende en hensigtserklæring til Energistyrelsen. Dette og hvad

virksomheden i øvrigt indledningsvis skal foretage sig for at blive omfattet, er

beskrevet i dette kapitel.

3. Inden indgåelse af aftale
For at kunne modtage tilskud, skal virksomheden indgå en aftale om

energieffektivisering med Energistyrelsen. Inden aftalen kan indgås, skal

virksomheden udarbejde et oplæg til aftale, som bl.a. bygger på at

virksomheden opbygger og implementerer et energiledelsessystem, der er

certificeret efter ISO 50001 og Energistyrelsens kravsspecifikation. Kapitlet giver

bl.a. en vejledning til etablering af et energiledelsessystem og til hvordan

Energistyrelsens skabelon til aftale udfyldes af virksomheden.

4. Indgåelse af aftale om energieffektivisering
På baggrund af virksomhedens oplæg til aftale, forhandler og indgår

virksomheden en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Kapitlet

giver bl.a. en vejledning om hvilke forhold der er til forhandling.

5. Branche- eller fællesaftler
Grupper af virksomheder, som har nogenlunde samme energiforhold har

mulighed for at indgå en branche- eller fællesaftale om energieffektivisering

med Energistyrelsen. Kapitlet giver en vejledning til de forhold der specielt gør

sig gældende for en sådan aftale.
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6. Opretholdelse af aftale
En aftale indgås som udgangspunkt for en periode på maksimalt 3 år. I denne

periode skal virksomheden opfylde visse forpligtigelser for at opretholde aftalen

og dermed tilskuddet. Virksomheden skal bl.a. vedligeholde

energiledelsessystemet og sende årlige indberetninger til Energistyrelsen.

7. Generelle forhold under og efter aftaleperioden
Kapitlet beskriver en række generelle forhold, som virksomheden skal være

opmærksom på i forbindelse med tilskudsordningen. Det gælder bl.a.

udbetaling og tilbagebetaling af tilskud, kontrol og tilsyn, ændring af aftale og

klagemuligheder.

Få mere at vide om tilskudsordningen 

På Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/tilskudPSO findes yderligere 

oplysninger om tilskudsordningen, herunder de seneste ændringer og de præcise 

regler for opnåelse af tilskud, som findes i Lov nr. 574 af den 4. maj 2015 om 

statstilskud til el-intensive virksomheder og bekendtgørelse nr. nr. 1139 af 28. 

september 2015 om statstilskud til el-intensive virksomheder. Det bemærkes, at 

vejledingen er underordnet i forhold til loven, lovbemærkningerne og 

bekendtgørelsen. 

Virksomheder, der er omfattet af særlige forhold, eller som i øvrigt har spørgsmål, 

som hverken vejledningen eller Energistyrelsen hjemmeside umiddelbart giver svar 

på, kan få nærmere vejledning ved at kontakte Energistyrelsen. 

Energistyrelsen kan opdatere vejledningen, hvorfor virksomheder skal orientere sig 

på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk/tilskudPSO, for at sikre sig, at den 

nyeste version af vejledningen anvendes.  

1.1. Hvem kan få tilskud? 
For at kunne få tilskud skal virksomheden have en eller flere produktionsenheder 

(p-enheder), hvis hovedaktivitet er omfattet af en af de NACE-koder, der er opført 

på listen i bilag 3 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til 

miljøbeskyttelse og energi 2014-2020, samt indgå en aftale med Energistyrelsen 

om energieffektivisering m.m. 

NACE-koder er EU’s statistiske klassifikation af økonomiske aktiviteter 

(brancheklassifikationer). Alle danske virksomheder er registreret med sekscifrede 

danske branchekoder (DB07), som er en dansk underopdeling af EU’s NACE-koder. 

De fire første cifre i den danske branchekode svarer således til NACE-koden. Listen i 

bilag 3 omfatter 68 brancher, herunder blandt andet fremstillingen af cement, 

støbning af jernprodukter, fremstillingen af industrigasser. Listen er bilag A til 

denne vejledning og findes desuden på Energistyrelsens hjemmeside.  

Et eksempel på sammenhængen mellem NACE-koder og de danske branchekoder: 

2313      Fremstilling af flasker, drikkeglas mv (EU’s NACE-kode) 

231300 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv  (den danske branchekode, DB07) 

http://www.ens.dk/tilskudPSO
http://www.ens.dk/tilskudPSO
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En virksomhed kan have flere p-enheder, men det er kun de p-enheder, hvis 

hovedaktivitet der er omfattet af bilag 3, som kan være omfattet af 

støtteordningen. Virksomheden kan således godt have nogle p-enheder, der kan 

være omfattet af ordningen og andre, som ikke kan være omfattet. 

Ud over at have en eller flere p-enheder på bilag 3, skal virksomheden også indgå 

og opretholde en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen for at få 

tilskud. Hovedelementer i aftalen om energieffektivisering, som virksomheden skal 

efterleve er, at virksomheden skal: 

 indføre et energiledelsessystem, som er certificeret efter ISO 50001-

standarden og Energistyrelsens supplerende krav

 implementere alle elbesparelsesprojekter med under fem års

tilbagebetalingstid

 gennemføre særlige undersøgelser.

1.2. Tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud 
Der er afsat 185 mio. kr. om året i perioden fra 2015 til og med 2020 til 
tilskudsordningen.  

Som udgangspunkt gælder, at hele beløbet udbetales hvert år og at 

støtteberettiget elforbrug tildeles lige stort støttebeløb pr. kWh.  

Det konkrete tilskud pr. kWh beregnes ud fra puljens størrelse og det samlede 

tilskudsberettigede elforbrug for alle de virksomheder, som har fået tilsagn om 

tilskud. Tilskudssatsen pr. kWh er derfor bl.a. afhængig af det samlede 

tilskudsberettigede elforbrug. Energistyrelsen vurderer, at tilskudssatsen vil være i 

størrelsesordenen ca. 9 øre per kWh. Såfremt det samlede tilskudsberettigede 

elforbrug er større end forudsat vil tilskuddet blive mindre og større, hvis det 

modsat viser sig, at det samlede tilskudsberettigede elforbrug er mindre end 

forudsat. Der gælder dog den begrænsning, at den maksimale tilskudssats ikke må 

overstige 85 pct. af den andel af PSO-betalingen der ydes til støtte til elproduktion 

baseret på vedvarende energi, hvilket er fastsat af EU’s statsstøtteregler. 

Tilskuddet til den enkelte virksomhed udbetales på baggrund af det totale, faktiske 

målte elforbrug på virksomhedens støtteberettigede produktionsenheders el-

afregningsmålere. Det er derfor også et krav, at virksomheden har en eller flere 

timebaserede, fjernaflæste afregningsmålere, som dækker det elforbrug der er 

omfattet af ordningen.  

Energistyrelsen kan undtagelsesvis fravige kravet om at virksomheden skal have 

fjernaflæste, timebaserede afregningsmålere. Det kan fx være hvis det er 

overordentligt dyrt for virksomheden at etablere sådanne målere. Det er 

virksomhedens ansvar på anden vis at dokumentere elforbruget m.m. Har 

virksomheden ikke fjernaflæste, timebaserede afregningsmålere, skal 

virksomheden derfor rette henvendelse til Energistyrelsen. Det er Energistyrelsen 

som afgør, om kravet kan fraviges, ligesom det er Energistyrelsen der afgør, om 

den foreslåede dokumentation er tilstrækkelig entydig. 

Det er kun virksomhedens elforbrug, hvoraf der betales fuld PSO, som er 

tilskudsberettiget. Der ydes således ikke tilskud til PSO-betalingen af den 



4 

elektricitet, som virksomheden selv producerer, fx på eget IKV-anlæg. Ligeledes 

gives der ikke støtte til PSO-betalingen af el, der direkte eller indirekte anvendes til 

fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden. 

Det er Energinet.dk, der udbetaler tilskuddet. Det udbetales månedsligt bagud, 

således at tilskud baseret på fx april måneds målte elforbrug udbetales ultimo maj. 

Tilskuddet regnes fra den dato, hvor Energistyrelsen modtager en 

hensigtserklæring fra virksomheden, dog tidligst fra ordningen er trådt i kraft den 

10. september 2015.

Udbetaling af tilskud starter, når virksomheden har modtaget betinget tilsagn om 

tilskud fra Energistyrelsen. Den første udbetaling af tilskud kan derfor ofte omfatte 

tilskud for flere måneder, idet der skal påregnes sagsbehandlingstid fra 

Energistyrelsen modtager hensigtserklæringen, til der kan meddeles betinget 

tilsagn om tilskud.  

For at sikre, dels at hele tilskudspuljen udbetales hvert år, og dels at den maksimale 

grænse på 85 pct. af VE-andelen af PSO-betalingen ikke overskrides, udbetales der i 

årets første 11 måneder 60 % af den forventede beregnede støtte, mens der sker 

en efterregulering baseret på restpuljen og det faktiske elforbrug i forbindelse med 

årets sidste udbetaling i december.  

Tilskuddet som udbetales i et givet år, baserer sig på virksomhedens målte 

elforbrug fra november året før til og med november i det givne år.  

Tilskuddet gives maksimalt for en 3-årig periode, hvorefter virksomheden og 

Energistyrelsen skal indgå en ny aftale, for at virksomheden fortsat kan modtage 

tilskud efter denne ordning.  

1.3 Minimumsgrænse 
Tilskudsordningen indeholder en minimumsgrænse for udbetaling af tilskud, dvs. at 

tilskud kun udbetales med det beløb, der overstiger minimumsgrænsen. 

Minimumsgrænsen er 20.000 kr. årligt pr. aftale med Energistyrelsen. 

Virksomheder, der indgår aftale med Energistyrelsen på grundlag af en branche- 

eller fællesaftale, får udbetalt det fulde tilskud uden minimumsgrænsen i hele 

aftaleperioden.  

Uanset hvilken type aftale virksomheden indgår, vil der blive udbetalt den fulde 

støtte uden minimumsgrænsen indtil der indgås en aftale om energieffektivisering 

med Energistyrelsen. Indgås der en branche- eller fællesaftale, vil 

tilskudsudbetalingen ikke blive reguleret for minimumsgrænsen. Hvis der indgås en 

individuel aftale om energieffektivisering, vil der blive reguleret for 

minimumsgrænsen ved den førstkommende tilskudsudbetaling. Da 

minimumsgrænsen er årlig, vil reguleringen af tilskuddet, ske fra tilsagnsperiodens 

start, jf. det betingede tilsagn om tilskud. 
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Ansøgning om tilskud 

Betinget tilsagn om 

tilskud 

Inden indgåelse af 

aftale 

Indgåelse af aftale 

Endeligt tilsagn om 

tilskud 

Opretholdelse af aftale 

Afslutning 

- Produktionsenheden har en NACE-kode, som er tilskudsberettiget.  

- Indsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af aftale om energieffektivisering. 

- Energistyrelsen meddeler virksomheden betinget tilsagn om tilskud. 

- Udbetaling af tilskud starter. 

- Certificering efter energiledelsesstandarden ISO 50001 og Energistyrelsens 

supplerende krav.  

- Screening af energibesparelsesprojekter med under 5 års tilbagebetalingstid. 

- Udarbejdelse af forslag til særlige undersøgelser. 

- Indsendelse af oplæg til aftale. 

- Forhandling om aftale om energieffektivisering. 

- Indgåelse af aftale om energieffektivisering. 

- Meddelelse til virksomheden om endeligt tilsagn. Udbetaling af tilskud fortsætter. 

- Gennemførelse af energibesparelsesprojekter med under 5 års tilbagebetalingstid. 

- Gennemførelse af de særlige undersøgelser.  

- Årlige audits af energiledelsessystemet m.m. 

- Årlige indberetninger til Energistyrelsen. 

- Indsendelse af slutindberetning til Energistyrelsen ved afslutning af aftaleperioden. 

- Indsendelse af revisorerklæring, hvis det årlige tilskud overstiger 500.000 kr. 

- Virksomheden kan herefter indsende en ny hensigtserklæring for at indgå en ny aftale 

om energieffektivisering med Energistyrelsen.  

1.4. Overblik over ansøgnings- og aftaleforløb samt aftaleforpligtigelser  
Hele forløbet fra ansøgning om tilskud, over indgåelse af aftale, opretholdelse af 
aftale med indberetning til Energistyrslen til afslutning af aftale og evt. indgåelse af 
ny aftale er skitseret i oversigten nedenfor. 
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2. Ansøgning om tilskud
I dette afsnit gennemgås, hvordan virksomheder søger om tilskud. 

Det er Energistyrelsen der administrerer ordningen, og al kommunikation om 

tilskud m.m. skal derfor foregå mellem virksomheden og Energistyrelsen. 

Hvis en virksomhed, der har en produktionsenhed med hovedaktivitet indenfor en 

branche på bilag 3, gerne vil ansøge om tilskud til PSO-betalingen, er første skridt, 

at virksomheden indsender en hensigtserklæring til Energistyrelsen. 

Hensigtserklæringen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside – 

www.ens.dk/tilskudPSO. 

Med hensigtserklæringen forpligter virksomheden sig til at udarbejde den 

dokumentation, der skal ligge til grund for aftaleforhandlingen, samt til at 

gennemføre forhandlinger med Energistyrelsen med henblik på at indgå en aftale 

om energieffektivisering med Energistyrelsen inden for en af Energistyrelsen 

nærmere fastsat tidsfrist. Tidsfristen vil fremgå af det betingede tilsagn og vil som 

regel være på 6-10 måneder afhængig af de konkrete omstændigheder.  

På baggrund af Energistyrelsens sagsbehandling af virksomhedens 

hensigtserklæring udsteder Energistyrelsen et betinget tilsagn om tilskud til 

virksomheden. Tilsagnet er betinget af, at der indgås en aftale indenfor den 

fastsatte frist. 

Næste skridt er, at der skal indgås en aftale mellem virksomheden og 

Energistyrelsen om energieffektivisering. Virksomheden udarbejder derfor et 

oplæg til aftale, som sendes til Energistyrelsen. 

På baggrund af virksomhedens oplæg til aftale og efter forhandlinger med 

Energistyrelsen, indgås en aftale om energieffektivisering. Når aftalen er 

underskrevet af begge parter, kan Energistyrelsen give endeligt tilsagn om tilskud. 

Efter aftaleindgåelse og når der er udsendt skriftligt tilsagn om tilskud fortsætter 

udbetalingen af tilskud til aftalens ophør under forudsætning af, at virksomheden 

overholder betingelserne for at opretholde aftalen. Skulle forhandlingerne 

imidlertid ikke munde ud i en aftale om energieffektiviseringer, skal virksomheden 

tilbagebetale hele det tilskud, som er udbetalt på baggrund af det betingede 

tilsagn.  

2.1. Hensigtserklæringen 
Virksomheder, der har produktionsenheder med en af de NACE-koder der er på 

bilag 3 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og 

energi 2014-2020, har mulighed for at indsende en hensigtserklæring til 

Energistyrelsen.  

På hensigtserklæringen skal virksomheden angive forskellige oplysninger så som 

CVR-nr., hvilke produktionsenheder der skal være omfattet at tilskudsordningen og 

deres p-nummer, produktionsenhedernes samlede elforbrug de seneste tre år 

m.m. 

http://www.ens.dk/tilskudPSO
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Hensigtserklæringen skal underskrives af den person, som tegner virksomheden 

juridisk. Når hensigtserklæringen underskrives bekræfter virksomheden, at den har 

produktionsenheder i de brancher, der er opført på bilag 3, samt at virksomheden 

ønsker, at indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen.  

2.2. Betinget tilsagn om tilskud 
På baggrund af Energistyrelsens sagsbehandling af hensigtserklæringen kan 

Energistyrelsen give virksomheden betinget tilsagn om tilskud for en nærmere 

fastsat periode. 

Som en del af sagsbehandlingen tager Energistyrelsen bl.a. kontakt til Energinet.dk, 

hvor bl.a. virksomhedernes elmålere (aftagernumre) findes i DataHub. Det er 

virksomhedens aftagernumre, der danner grundlag for udbetalingen af tilskuddet 

og de vil indgår i det betingede tilsagn. 

Perioden, hvor det betingede tilsagn er gældende er frem til den dato, hvor der 

skal være indgået aftale om energieffektivisering mellem virksomheden og 

Energistyrelsen. Det er som regel på 6-10 måneder efter Energistyrelsen har 

modtaget hensigtserklæringen fra virksomheden. Energistyrelsen kan i ganske 

særlige tilfælde forlænge fristen. Evt. fristforlængelse er først gældende fra den er 

givet skriftligt af Energistyrelsen. Virksomheden kan komme med et ønske til en 

tidsfrist, men Energistyrelsen er ikke forpligtiget til at opfylde disse ønsker. 

Når Energistyrelsen har givet betinget tilsagn om tilskud, meddeler Energistyrelsen 

dette til Energinet.dk, som herefter starter udbetalingen af tilskuddet til 

virksomheden.  

Tilsagnsperioden starter som udgangspunkt fra den dato, hvor Energistyrelsen 

modtager den underskrevne hensigtserklæring, dog tidligst fra den dato, hvor 

ordningen er trådt i kraft. Det betingede tilsagn gives for en bestemt periode, som 

vil fremgå af tilsagnsbrevet. 
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3. Inden indgåelse af aftale om energieffektivisering

Dette kapitel indeholder en vejledning til, hvad virksomhederne skal foretage sig, 

inden de kan indsende oplæg til aftale om energieffektivisering til Energistyrelsen. 

Energistyrelsens krav til aftalen er beskrevet i Energistyrelsens kravsspecifikation i 

forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder 

og Energistyrelsen, 18. november 2015. 

De tre hovedelementer i den aftale om energieffektivisering, som virksomheden 

indgår for at kunne modtage tilskud efter denne ordning er, at virksomheden skal: 

- Opbygge, implementere og vedligeholde et energiledelsessystem, der er 

certificeret efter ISO 50001-standarden og Energistyrelsens 

kravsspecifikation (3.1) 

- Gennemføre alle elbesparelsesprojekter med en simpel tilbagebetalingstid 

under 5 år (3.2) 

- Gennemføre særlige undersøgelser af energibesparende tiltag i 

virksomheden (3.3) 

3.1. Opbygning og implementering af et energiledelsessystem  
Virksomheden, der ansøger om tilskud til betalingen af PSO, forpligter sig til at 

opbygge og implementere et energiledelsessystem, der er certificeret efter ISO 

50001-standarden (DS/EN ISO 50001 1. udgave 2011-11-09 Energiledelsessystemer 

– Krav og vejledning) og Energistyrelsens kravsspecifikation (Kravsspecifikation i

forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder 

og Energistyrelsen, 18. november 2015), og efterfølgende vedligeholde og 

forbedre energiledelsessystemet i hele aftaleperioden.  

Et energiledelsessystem kan forstås som et strategisk ledelsesværktøj med et sæt 

af indbyrdes forbundne eller sammenspillende elementer, der anvendes til at 

fastlægge energipolitik og energimålsætninger hos en virksomhed, samt processer 

og procedurer til at opfylde disse målsætninger. 

Anvendelse af den internationale standard for energiledelse, samt de supplerende 

krav i Energistyrelsens kravsspecifikation, kan hos den enkelte virksomhed bidrage 

til mere effektiv udnyttelse af tilgængelige energikilder, til forbedret 

konkurrenceevne og til nedbringelse af udledningen af drivhusgasser og andre 

relaterede miljøpåvirkninger.   

Erfaringsmæssigt opnår virksomheden en betydelig energibesparelse de første år 

efter der er indført et energiledelsessystem. 

Energiledelse i henhold til ISO 50001 samt Energistyrelsens kravsspecifikation kan 

kort beskrives ved, at der er fokus på nogle hovedpunkter i energispareindsatsen. 
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Hovedpunkterne er: 

Energipolitik 

Virksomheden skal beskrive et mål for udviklingen i det overordnede energiforbrug 

og/eller for de identificerede anlæg eller processer. Det er topledelsen i 

virksomheden, som skal godkende målsætningen.   

Virksomhedens energipolitik er drivkraften bag hele implementeringen og 

fremdriften af virksomhedens energiledelsessystem. Det kan være en kort 

erklæring eller en mere uddybende beskrivelse og skal være formuleret på en 

måde, så den skaber rammerne for og understøtter arbejdet med forbedring af 

virksomhedens energiforhold. 

Det videre arbejde med energiledelsessystemet, herunder fastlæggelse af 

målsætning, udarbejdelse af energihandlingsplan m.m. og prioriteringen skal 

stemme overens med virksomhedens energipolitik og den afgrænsning der er 

defineret for energiledelsessystemet. 

Organisering  

Virksomheden skal organisere arbejdet med energieffektivisering, herunder 

beskrive samarbejde, ansvarsfordeling og involvering af relevante medarbejdere. 

Det er desuden et krav, at topledelsen er repræsenteret i energiledelsesarbejdet. 

En passende organisering af et energiledelsesarbejde kan fx være, at der etableres 

et energiledelsesteam og udpeges en eller flere ansvarlige for 

energiledelsessystemet. Hvordan den konkrete organisering bliver, vil i høj grad 

afhænge af virksomhedens struktur, størrelse og energiforhold m.m. 

Energiplanlægning, energigennemgang 

Virksomheden skal tilrettelægge en proces, som i overensstemmelse med 

energipolitikken løbende vil medføre energieffektiviseringer. Energiplanlægningen 

er en proces, hvor virksomheden skal analysere energiudnyttelsen og 

energiforbruget i den tilskudsberettigede produktionsenhed, og herefter 

identificere, prioritere og registrere muligheder for at effektivisere og forbedre sin 

energipræstation.  Målsætning, energihandlingsplan m.m. og prioriteringen skal 

stemme overens med virksomhedens energipolitik og den afgrænsning, der er 

defineret for energiledelsessystemet. 

Processen indledes med en beskrivelse af virksomhedens udgangspunkt. Derefter 

gennemføres en energigennemgang, som bl.a. består i en kortlægning af 

energiforbruget, en identifikation af de mest energiforbrugende anlæg og/eller 

processer, herunder parametre og forhold med afgørende betydning for 

energiforbruget. Når grundlaget således er kendt, er næste skridt i 

energigennemgangen at gennemføre en bred screening af mulige 

energibesparende projekter. Efter den brede screening udvælges de mest 

interessante og relevante projekter, som opgøres i en screeningsliste. På baggrund 

af energigennemgangen kan der herefter udarbejdes en energihandlingsplan for 

det kommende år, fastlægges en eller flere baselines, som er en reference for 

energipræstationen – altså et udgangs- og målepunkt for at sætte mål for 

energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug. Der skal identificeres både 
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overordnede og operationelle indikatorer for energipræstation (EnPI), der sikrer, at 

der holdes fokus på målsætningen, og at energien udnyttes optimalt. 

Aftalen om energieffektiviseringer indgås primært for produktionsenhedens 

elforbrug, men energiledelsessystemet og derfor også energiplanlægningen skal 

omfatte hele produktionsenhedens samlede energiforhold. 

Den samlede energiplanlægning består af en række forskellige elementer, som 

illustreret i figuren.  

Består virksomheden af flere adskilte produktionsenheder, skal energiforsyning og 

-forbrug på hver produktionsenhed gennemgås særskilt. Ligeledes gælder, at hvis 

produktionsenheden består af flere adskilte produktionsanlæg, skal 

energiforsyning og -forbrug for hvert anlæg gennemgås særskilt. 

Energikortlægning 

Screeningsproces 

(bruttoliste) 

Screeningliste 

Energihandlingsplan 

Energimål (delmål) 

Energimålsætning (samlet) 

Indikatorer (EnPI’er) 

Baseline(s) 

Evt. budget 

Forventninger til 

produktion etc. 

Virksomhedsbeskrivelse 

Hidtidige energiforhold 
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Overalt i beskrivelserne m.m. anvendes den samme energienhed, fx MWh, for 

både el, varme og brændsel på den konktete produktions- og forbrugsenhed. 

Virksomhedsbeskrivelse 

Energiplanlægningen skal indledes med en virksomhedsbeskrivelse, som bl.a. kan 

omfatter en beskrivelse af: 

- virksomhedens historik og stamdata 

- en oversigtsmæssig beskrivelse af virksomheden, dens produkter, omsætning 

og antal ansatte mv. 

- en beskrivelse af produktionsanlægget inklusive flowdiagrammer med 

angivelse af hovedkomponenter 

- en beskrivelse af virksomhedens energiforsyning og dettes hovedkomponenter 

- angivelse af hovedkomponenters (proces og forsyning) bestykning, type, alder 

og leverandør m.v. 

Det hidtidige energiforhold 

Energiplanlægningen skal beskrive virksomhedens hidtidige energiforbrug ved fx at 

beskrive: 

- de seneste tre års energiforbrug fordelt på energiarter 

- de seneste 3 års produktion fordelt på hovedprodukter 

- EnPI’er for energiforbrugets udvikling de seneste 3 år 

Energikortlægning 

For at kunne foretage en analyse af virksomhedens energiforbrug er det 

nødvendigt at indlede med en beskrivelse, som fx: 

- angiver produktionsflowet gennem virksomhedens hovedkomponenter 

- angiver støttesystemer og deres relationer til produktionen (Eks.: køl, CIP, 

hedtvand, etc.) 

- angiver energiflow ind og ud af hovedkomponenter i proces/produktion 

- beskriver procesparametre og øvrige parametre med væsentlig betydning for 

energiforbruget 

- identificerer medarbejderkategorier med betydning for energiforbruget 

- beskriver anvendte nøgletal og procedurer anvendt til opfølgning på 

energiforbruget 

- beskriver hidtidige gennemførte projekter for energieffektivisering 

Beskrivelsen skal omfatte de forhold, der samlet set er nødvendige for at få et 

overblik over virksomhedens energiforsyning og -forbrug. 

Med udgangspunkt i beskrivelsen af virksomheden og energiforholdene kan der nu 

gennemføres en kortlægning af energiforbruget. Kortlægningen skal omfatte en 

fordeling af hver energiart på slutanvendelser for en repræsentativ periode 

En repræsentativ periode er typisk seneste kalenderår, men ved nyere, væsentlige 

omlægninger i virksomhedens anlæg og produkter kan det vælges at kortlægge 

slutanvendelser for en kortere og mere repræsentativ periode. 

Det skal beskrives, hvordan fordelingen på slutanvendelser er opgjort, herunder 

anvendelse af målere, beregningsmetoder, antagelser m.m. Detaljerede 

måleresultater, tabeller med logning af forskellige parametre på maskiner, kopier 

af generelle tabeller fra opslagsværker om dampdata og lignende, eller 
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regler/anvisninger fra myndigheder eller leverandører, skal som udgangspunkt ikke 

medtages i rapporten, men gennemgangen kan henvise til eksistensen af 

materialet. Materialet skal opbevares af firmaet i det omfang, det er væsentligt for 

oplysningerne i gennemgangen af energiforbruget og skal kunne fremskaffes og 

vises for det certificerende organ. 

Selve kortlægningen vil typisk munde ud i én samlet rapport eller alternativt med 

én rapport for hver adskilt produktionsenhed. 

Fordelingen af energiforbrugets fordeling på slutanvendelse skal revurderes årligt 

eller i forbindelse med at der evt. foretages væsentlige ændringer i virksomheden, 

som kan have indflydelse på fordelingen.  

Det er op til virksomheden, at finde en passende opdeling af energiforbruget, men 

Energistyrelsen anbefaler, at virksomheden anvender de 21 kategorier, som 

anvendes i Energistyrelsens skabelon til oplæg til aftale. De 21 kategorier er 

følgende: Belysning; Blæsere; Brænding/sintring; Destillation; Elmotorer og 

transmission; Hydraulik; Inddampning; It og anden elektronik; Kedel- og nettab; 

Køl/frys (eksl. rumkøling); Opvarmning/kogning; Overskudsvarme; Pumpning; 

Rumkøling; Rumvarme; Rumventilation; Smeltning/støbning; Styring og 

automation; Trykluft; Tørring; Varmepumpers energiforbrug. Kategorierne er kort 

beskrevet i bilag C. 

Screening 

Der udarbejdes i forlængelse af energikortlægningen en screening, der bredt 

afdækker mulige ideer til reduktion af virksomhedens energiforbrug.  Screeningen 

skal forstås som en bred og kreativ proces, som uden forbehold opgør ideer og 

muligheder for energiforbedringer. Alle forslag kan opføres på en bruttoliste, 

hvorfra der efterfølgende foretages en udvælgelse af de bedste ideer, som i første 

omgang bearbejdes tilstrækkeligt til at kunne opgøres på en screeningsliste og med 

afsæt heri bearbejdes yderligere, frem til der senere kan ske en prioritering mellem 

relevante projekter til en egentlig handlingsplan. 

Screeningen af energisparepotentialerne i virksomheder kan fx tage udgangspunkt 

i muligheder på følgende områder, som er foldet ud i bilag B: 

- Konkrete investeringsprojekter 

- Bedre udnyttelse af overskudsvarme i processer og forsyningsanlæg 

- Ændring af procesparametre og driftsstrategier i procesanlæg såvel som 

forsyning 

- Forbedret vedligehold af energiforbrugende anlæg 

- Bedre styring og kontrol af energiforbrugende anlæg 

- Bedre adfærd blandt brugere og operatører, herunder uddannelse af disse 

- Etablering af nye EnPI’erog nye overvågningsparametre 

- Energiforbedringer under etablering af planlagte ombygninger eller ved indkøb 

Screeningen kan typisk omfatte flere forskellige medarbejdergrupper i 

virksomheden og eventuelt gennemføres område for område. Eventuelt kan 

virksomheden involvere eksterne specialister og leverandører i screeningen. 

Screeningen kan for eksempel gennemføres ved, for et givet område af fabrikken, 

at samle relevante medarbejdere (procesansvarlig, vedligehold, operatører, 
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kvalitetsfolk m.m.) til en brainstorming, hvor relevante indsatsområder gennemgås 

og relevante energispareideer noteres.  

Ofte vil det også være en fordel at medbringe proces-/produktionsflowdiagrammer 

til en sådan brainstorming. 

Screeningen kan fx dokumenteres i form af et referat og en bruttoliste, som 

beskriver, hvordan screeningen er udført, hvem der har deltaget og som lister de 

energispareideer, der har været drøftet i screeningsprocessen  

Referatet fra screeningen kan fx indeholde følgende: 

 Mødedato(er)

 Område screeningen er gennemført for

 Mødedeltagere (navn og titel)

 Liste af mulige energispareideer på en række områder (se bilag B for

inspiration)

 Hver energispareide beskrives ved:

- Ide – hvad er tanken med ideen og hvad omfatter den

- Hvilken type energi angår ideen:

i) Proces, forsyning eller rumvarme

ii) Brændsel (hvilket), elektricitet eller fjernvarme

- Hvor stor en andel af virksomhedens energiforbrug anslås at være 

omfattet af ideen 

- Hvor stort vurderes besparelsespotentialet skønsmæssigt at være 

- Øvrige gevinster på området (kapacitet, kvalitet osv.) 

- Umiddelbare kommentarer til muligheder og barrierer 

- Hvordan prioriteres ideen (væsentlig, middel, uvæsentlig) 

Screeningsliste 

Fra screeningens bruttoliste udarbejdes der en screeningsliste, som er et samlet og 

systematisk overblik over de bedste ideer til energieffektiviserende projekter, der 

er blevet identificeret. Detaljeringsgraden i beskrivelsen af projekterne vil typisk 

øges, når de skal overføres til screeningslisten, hvor bl.a. besparelsespotentialet, 

investeringen og den forventede tilbagebetalingstid skal opgøres. 

Energistyrelsens skabelon til ”Oplæg til aftale” (excel-fil) indeholder en skabelon til 

screeningslisten, som skal anvendes i forbindelse med indsendelse af oplæg til 

aftale.  

Projekterne skal beskrives med dato for identifikation, p-nr. for den 

produktionsenhed projektet vedrører, projektnr. og navn, slutanvendelsen af 

energien (21 kategorier), energitypen, beskrivelse af projektet, den anslåede 

energibesparelse (i MWh/år), budget for gennemførelse af projektet, den anslåede 

simple tilbagebetalingstid og prioritering af projektet og kommentarer. 

Beskrivelsen af projekterne bør, ud over de mere tekniske tiltag og 

energiforholdene, indeholde en beskrivelse af ideen eller tanken bag projektet og 

evt. afledte gevinster (kapacitet, kvalitet, vedligehold, andre ressourcer, indeklima, 

arbejdsmiljø m.m.). Prioriteringen af projekterne kan foretages på baggrund af den 

simple tilbagebetalingstid, på baggrund af virksomhedens strategiske 

fokusområder m.m. Prioriteringen fx foretages ud fra en simpel skala fra 1 til 5, 

hvor 1 har højest prioritet.   
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Energistyrelsen anbefaler at ledelsen, de energiansvarlige og de 

funktionsansvarlige for de væsentlige energiforbrugende anlæg sammen 

udarbejder listen. Nye og innovative idéer bør også komme med på 

screeningslisten. 

Alle projekter med op til 8-10 års tilbagebetalingstid bør fremgå af screeningslisten, 

ligesom screeningslisten skal udføres for hele produktionsenhedens energiforbrug. 

Screeningslisten bør desuden omfatte vurdering af særlige undersøgelser indenfor 

de emner, som fremgår af Energistyrelsens katalog over særlige undersøgelser, så 

vel som andre ideer. Virksomheden er dog kun forpligtet til at undersøge 

muligheden for og gennemføre særlige undersøgelser og projekter med under 5 

års tilbagebetalingstid for det energiforbrug, som er omfattet af aftalen om 

energieffektivisering med Energistyrelsen. 

De enkelte forslag på screeningslisten skal beskrives kort, evt. med reference til 

energigennemgangen.  

Screeningslisten skal, for at bevare fokus på at generere nye energieffektiviserende 

projekter og særlige undersøgelser mv. hos produktionsenheden, opdateres 

løbende og mindst én gang om året.  

I forbindelse med udarbejdelse af det materiale, der skal fremsendes til 

Energistyrelsen, når der skal indgås en aftale om energieffektivisering, skal der ske 

en særskilt gennemgang og opdatering af screeningslisten. Screeningslisten skal 

gennemgås og vurderes af den tekniske ekspert. 

Virksomheden skal sende den fulde screeningsliste med alle tiltag og projekter til 

Energistyrelsen som en del af oplægget til aftale. 

Efter en overordnet stillingtagen til projekterne på screeningslisten udvælges de 

projekter, der tegner til at have et større energieffektiviseringspotentiale og 

relevant tilbagebetalingstid. Disse kan nu danne baggrund for udarbejdelse af en 

handlingsplan for det kommende års prioriterede energispareaktiviteter.  

Energihandlingsplan 

Handlingsplanen sammenfatter de aktiviteter, som virksomheden det kommende 

år prioriterer at gennemføre for at reducere virksomhedens energiforbrug. 

De tiltag som har en tilbagebetalingstid under 5 år overføres fra screeningslisten til 

handlingsplanen. Også de prioriterede særlige undersøgelser overføres til 

handlingsplanen.  

Det anbefales, at handlingsplanen tænkes bredt, dvs, at der også indgår fx. 

uddannelse/efteruddannelse, forbedring af målerstruktur, adfærd osv., og ikke kun 

tekniske energispareprojekter.  

Energistyrelsens skabelon til ”Oplæg til aftale” (excel-fil) indeholder en skabelon til 

energihandlingsplanen, som skal anvendes i forbindelse med indsendelse af oplæg 

til aftale.  
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Projekterne skal beskrives med projektnr. og navn, p-nr. for den produktionsenhed 

projektet vedrører, projekttype (som kan være projekter med under 5 års 

tilbagebetalingstid, en særlig undersøgelse eller andet), slutanvendelsen af 

energien (21 kategorier), energitypen, den anslåede energibesparelse (i MWh/år), 

budget for gennemførelse af projektet, den anslåede simple tilbagebetalingstid, en 

tidsplan, hvordan (metode) projektet skal gennemføres, hvordan 

energibesparelsen skal verificeres og navn på den person, som er ansvarlig for 

projektet. 

Verifikatorer for indsatsen kan for eksempel være reduktion i energiforbrug, 

forbedring i EnPI’ere eller andre parametre som kan måles. Mål kan også være af 

kvalitativ art, så længe de tjener til at godtgøre, om en forventet gevinst af en 

indsats opnås. 

Energimål 

Energihandlingsplanen danner grundlag for opstilling af energimål for 

virksomheden. Der kan være flere energimål, og de kan fx omhandle besparelser 

på specifikke områder eller processer. De enkelte energimål skal være detaljerede 

og målbare. Energimålene konsolideres i en samlet energimålsætning for 

virksomheden for den kommende periode.  

Baseline og energimålsætning 

Med udgangspunkt i de ovenstående beskrivelser og analyser, kan virksomheden 

nu bestemme en eller flere baselines til sammenligning med det kommende års 

forventede energiforbrug.  

Med afsæt i handlingsplanen og øvrige parametre, som har væsentlig betydning for 

energiforbruget – først og fremmest volumen af produktion, men for eksempel 

også betydning af produktmix, ændringer i råvarekvalitet, kommende ombygninger 

og nyanlæg, vejrforhold osv., er det nu også muligt for virksomheden evt. at 

udarbejde et realistisk energibudget for det kommende år. Et arbejde som fx kan 

foregå parallelt med at virksomheden udarbejder budgetter på øvrige områder 

(forventet salg, lønomkostninger, forbrug af råvarer osv.). 

Energibudgettet for det kommende år vil således vise det forventede forbrug af 

elektricitet, olie, naturgas, fjernvarme m.m., såvel som hvilke parametre og 

forudsætninger budgettet er udarbejdet på grundlag af. 

Baseret på virksomhedens energihandlingsplan, baseline, energimål og evt. 

energibudget så vel om andre forhold, som forventes at påvirke virksomhedens 

energipræstation, kan virksomheden nu udarbejde en målsætning for hvilke 

effektiviseringer, som planlægges realiseret i den kommende periode. 

Målsætningen skal beskrive et konkret effektiviserings- eller reduktionsmål for den 

kommende periode med udgangspunkt i de energibesparende aktiviteter 

virksomheden vil gennemføre. Energimålsætningen er således en samlet forventet 

besparelse ved de planlagte projekter i energihandlingsplanen.  

Indikatorer for energipræstation – EnPI’er (nøgletal) 

Med udgangspunkt i målsætningen m.m. kan virksomheden definere et eller flere 

meningsfulde indikatorer, det vil sige nøgletal eller andre verifikationsmetoder og 

parametre for produktionsenhedens energipræstation. EnPI’erne skal kunne 
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bruges som indikator for udviklingen af energiforbruget på væsentlige områder. De 

skal relatere sig til de mål, som virksomheden arbejder efter, således at det på 

baggrund af EnPI’erne kan vurderes, hvorledes det går med opfyldelse af 

målsætninger. 

 

Indikatorerne kan eksempelvis udtrykkes som et enkelt måltal, et forholdstal eller 

som en mere kompleks model. Det er op til den enkelte virksomhed at definere 

hvilke EnPI’er der skal anvendes i aftaleperioden. I aftaleoplægget til 

Energistyrelsen, skal det fremgå hvilke refleksioner der ligger bag udvælgelse af de 

specifikke EnPI’er i aftaleperioden. 

 

Defintionen af meningsfulde EnPI’er for produktionsenhedens energipræstation er 

en del af arbejdet med at opbygge og implementere et energiledelsessystem. Og 

virksomheden bør typisk arbejde med EnPI’er på 2 niveauer: 

 

1. Overordnede EnPI, hvor bruttoenergiforbruget sammenholdes med 

produktionsvolumen eller andre væsentlige parametre og som over 

længere tidsspænd viser udviklingen i virksomhedens energiforbrug 

(minimum 3 år) (input/output relateret) 

2. Operationelle EnPI, hvor effektivitet og energiforbrug i særligt 

energiforbrugende processer og anlæg monitoreres med større frekvens 

med henblik på at afdække driftstab og afvigelser fra energioptimal drift 

 

De operationelle EnPI’er vil ofte være relateret til specifikke indsatsområder i 

energihandlingsplanen og altså være indikatorer for energipræstation.  

 

Operationelle EnPI’er behøver ikke være udtrykt i energienheder, men kan for 

eksempel være vigtige procesparamenter (fugtighed, temperatur, iltprocenter osv.) 

med relation til energipræstationen. 

 

For operationelle EnPI bør der ligge en logisk følgeslutning og plan bag valg af og 

opfølgning. Det gælder fx: 

- Hvilke energimæssige tab og afvigelser sker der i virksomhedens drift og 

herunder på specifikke anlæg og processer? 

- Hvordan kan disse tab og afvigelser forebygges gennem bedre styring og 

kontrol og eventuelt også uddannelse af operatører m.fl.? 

- Hvilke EnPI’er og målere er nødvendige for at udøve operationel kontrol med 

tab og afvigelser i energieffektivitet? 

- Hvilke procedurer skal etableres for opfølgning på operationelle EnPI? 

- Hvem er ansvarlige for opfølgning på hvert enkelt af de operationelle EnPI? 

 

Udviklingen i overordnede og operationelle EnPI bør årligt drøftes under ledelsens 

evaluering af energiledelsessystemet. 

 

Implementering og drift (vedligeholdelse) af energiledelsessystemet  

Med udgangspunkt i handlingsplaner m.m. fra energiplanlægningsprocessen skal 

virksomheden sikre, at energiledelsessystemet implementeres og drives. Det 

betyder bl.a., at energiledelsessystemet skal certificeres, at der foregår 

tilstrækkelig kommunikation og uddannelse af virksomheden medarbejdere, at 

arbejdet dokumenteres, så det bl.a. kan godkendes ved de årlige audits af det 

certificerende organ, at alle projekter med under 5 års tilbagebetalingstid 
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gennemføres, at der sker fremdrift i de særlige undersøgelser, som indgår i aftalen 

med Energistyrelsen, at der anvendes energirigtig projektering i forbindelse med 

nye anlæg og processer og at der foretages energirigtige indkøb i forbindelse med 

nyanskaffelser.  

 

Certificering af energiledelsessystemet  

Når energiledelsessystemet er opbygget og klar til at blive implementeret, 

kontakter virksomheden et certificerende organ med henblik på at få 

energiledelsessystemet certificeret, dvs. bedømt og godkendt. Det anbefales at 

virksomheden tidligt i processen, f.eks. allerede når der indsendes en 

hensigtserklæring til Energistyrelsen, også aftaler et certificeringsforløb med 

certificeringsorganet. 

 

Certificeringsorganet skal være akkrediteret af DANAK eller tilsvarende 

akkrediteringsorgan til certificering af energiledelsessystemer efter ISO 50001 og 

Energistyrelsens kravsspecifikation.  

 

På DANAK’s hjemmeside er der nærmere informationer omkring akkrediteringen. 

Ligeledes kan der på DANAK’s hjemmeside findes en liste over de certificerende 

organer, der af DANAK er akkrediteret til at certificere efter energiledelsessystemet 

efter ISO 50001 og Energistyrelsens kravsspscifikation.  

 

Eventuelle klager over certificeringen skal rettes til certificerings- eller 

akkrediteringsorganet og er ikke en sag mellem Energistyrelsen og den 

pågældende virksomhed. 

 

Certificeringsorganet vil kontrollere om virksomheden opfylder kravene i ISO 

50001-standarden samt Energistyrelsens kravsspecifikation. 

 

Den akkrediterede certificering af energiledelsessystemet indebærer, at der mindst 

én gang om året skal være en overvågningsaudit på den enkelte produktionsenhed. 

 
Det er virksomheden, der afholder udgifterne til certificeringen. Det er ligeledes 
virksomheden, der er ansvarlig for, at aftalematerialet er i en sådan form, at der 
kan opnås et certifikat fra certificeringsorganet.  

Der skal foreligge et certifikat eller en positiv indstilling til certificering i forbindelse 
med virksomhedens indsendelse af oplæg til aftale om energieffektivisering med 
Energistyrelsen. Certifikatet skal foreligge før aftalen indgås. 

Kontrol (overvågning) 

Der skal løbende føres kontrol med driften af de centrale anlæg og processer, som 

indgår i energiledelsessystemet. Kontrollen gennemføres ved, med passende 

mellemrum, at overvåge, måle og analysere energiforbruget og udviklingen heraf 

set i lyset af de parametre, som er fastlagt ved energigennemgangen. Hvis der 

identificeres afvigelser, skal virksomheden iværksætte korrigerende eller 

forebyggende handlinger. Som en del af kontrollen skal virksomheden gennemføre 

interne audits af energiledelsessystemet. Endelig skal det certificerende organ 

gennemføre ekstern audit af energiledelsessystemet en gang om året. 
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Hvordan kontrollen tilrettelægges vil bl.a. afhænge af virksomheden størrelse og 

kompleksitet i energiforhold m.m. 

 

Kontrollen består bl.a. i overvågning, måling og analyse af centrale dele af 

virksomheden og dens drift, som har betydning for energipræstationen. Det 

gælder fx EnPI’er og andre relevante output fra energigennemgangen. Målingerne 

kan fx spænde fra overvågning af el-forbrugsmålere i mindre virksomheder til store 

CTS-anlæg i større virksomheder. Resultaterne af målinger m.v. skal registreres. 

Ligesom virksomheden skal undersøge og reagere, hvis resultaterne viser at der er 

væsentlige afvigelser på energipræstationen. 

 

Som en del af kontrollen skal virksomheden gennemføre interne audits af 

energiledelsessystemet. En intern audit skal foretages med passende mellemrum, 

der typisk er mindst en gang om året. Ved den interne audit gennemgår 

virksomheden selv, evt. med assistance fra ekstern ekspert, om 

energiledelsessystemet anvendes efter hensigten, herunder også om de fastlagte 

energimålsætninger m.m. overholdes. Den interne audit skal munde ud i en 

rapport eller lignende, som skal forelægges ledelsen.  

 

Ledelsens evaluering 

Virksomhedens ledelse skal mindst en gang årligt evaluere energispareindsatsen og 

planen for det kommende år. 

 

Energiledelsessystemet skal være certificeret inden der kan indgås aftale med 

Energistyrelsen.  

 

Der er rimelig vide rammer for, hvordan den enkelte virksomhed implementerer og 

vedligeholder sit energiledelsessystem, så det lever op til kravene for at kunne 

blive certificeret. I de efterfølgende afsnit gives en generel vejledning til de 

forskellige dele af et energiledelsessystem, med hovedvægt på de analyser, 

overvejelser, beslutninger m.v., som virksomheden skal igennem inden 

energiledelsessystemet kan certificeres og dermed indgå i oplæg til aftale med 

Energistyrelsen. Der henvises i øvrigt til ISO 50001-standarden og Energistyrelsens 

kravsspecifikation.  

 

Som input til evalueringen skal bl.a. være opfølgning på tidligere evalueringer, 

evaluering af energipolitikken, og EnPI’er, resultatet af audit af 

energiledelsessystemet m.m. 

 

Ledelsens evaluering skal bl.a. omfatte beslutninger om ændringer i 

energipolitikken, målsætninger eller andre forpligtigelser i den løbende forbedring i 

henhold til energiledelsessystemet. 

 

3.2 Gennemførelse af projekter med under 5 års tilbagebetalingstid 
Virksomheder, der indgår en aftale om energieffektiviseringer med Energistyrelsen, 

skal gennemføre alle de elbesparelsesprojekter, der har en simpel 

tilbagebetalingstid under 5 år. Projekterne skal gennemføres senest 12 måneder 

efter de er identificeret. 
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Forpligtigelsen gælder som udgangspunkt for elbesparelsesprojekter i den 

produktionsenhed, der modtager tilskud.  

 

I hele aftaleperioden skal virksomheden arbejde med at identificere 

besparelsesprojekter af el- og energiforbruget i den eller de omfattede 

produktionsenheder. Arbejdet med at identificere energibesparelsesprojekter kan 

med fordel foregå som en naturlig del af energiledelsen i virksomheden. 

 

Som oftest vil energibesparelsesprojekterne fremkomme som led i virksomhedens 

screeningsproces i energigennemgangen eller som anbefalinger fra et energisyn 

eller fra en energisynskonsulent m.v. 

 

Der skal udarbejdes en beskrivelse af hver af projekterne med under fem års 

tilbagebetalingstid. Beskrivelsen skal følge den skabelon, som Energistyrelsen har 

udarbejdet hertil og være så fyldestgørende, at der ikke kan være tvivl om 

projektets omfang. I beskrivelsen skal det bl.a. fremgå klart, hvad formålet med 

projektet er, de forventede investeringsomkostninger, fremgangsmåde samt 

tidsplan for undersøgelsen.  

 

Beskrivelsen skal indgå i virksomhedens oplæg til aftale om energieffektivisering 

med Energistyrelsen. 

 

I særlige tilfælde kan Energistyrelsen give dispensation for gennemførelse af 

elbesparelsesprojekter med under 5 års tilbagebetalingstid. Det gælder fx, hvis: 

 

- Levetiden af det anlæg, hvor projektet skal gennemføres, er mindre end 5 år 

- Det viser sig teknisk umuligt at gennemføre besparelsesprojektet, eller at 

nærmere undersøgelser viser, at gennemførelsen kan give væsentlige 

uønskede bivirkninger og problemer, fx indflydelse på kvaliteten af produkter 

m.v. 

- Der er truffet beslutning om ændringer i produktionen, der gør 

gennemførelsen af besparelsesprojektet irrelevant 

- Der er tale om omfattende investeringer, der vedrører centrale procesanlæg. 

Er dette tilfældet, kan virksomheden indgå aftale med Energistyrelsen om, at 

projektet udskydes til et senere tidspunkt fx i forbindelse med naturligt 

produktionsstop i virksomheden. 

- Der er identificeret flere alternative energieffektiviserende projekter, som 

gensidigt udelukker hinanden, og som alle har en tilbagebetalingstid på mindre 

end 5 år. I sådanne tilfælde skal virksomheden gennemføre det eller de 

projekter, der medfører den største energibesparelse. 

 

Virksomhedens dokumentation for evt. undtagelser skal bekræftes af det 

certificerende organ, herunder den tekniske ekspert, ved førstkommende audit. 

Anmodning om dispensation for gennemførelse af elbesparelser med under 5 års 

tilbagebetalingstid skal desuden forlægges Energistyrelsen skriftligt, og er først 

gældende, når den er skriftligt godkendt af Energistyrelsen.  

 

Beregning af simpel tilbagebetalingstid 

Den simple tilbagebetalingstid for projekterne skal beregnes efter denne formel: 
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑟. å𝑟 ∗  faktiske 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠)  + 𝑒𝑣𝑡. 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 
 

 

Investeringen er sammensat af virksomhedens omkostninger til investeringen. De 

omkostningsposter der kan medregnes er: anskaffelse af nødvendige anlæg, 

komponenter og lignende; entreprenørydelser og installation, herunder evt. 

opstart eller indkøring (fx trykprøvninger eller indregulering); nødvendige 

følgearbejder m.v. Der kan derudover indgå omkostninger til konkret rådgivning 

eller detailprojektering, som er nødvendig for at kunne gennemføre et konkret 

projekt. Det gælder således ikke omkostninger til generel rådgivning, fx i 

forbindelse med etablering eller vedligeholdelse af et energiledelsessystem. 

Ligeledes kan der ikke indgå omkostninger til rådgivning ifm. de nødvendige 

analyser, som virksomheden skal gennemføre ifm. de aftalte særlige 

undersøgelser. I investeringsomkostninger kan ikke medregnes omkostninger til fx 

finansiering samt arbejde som udføres af indehaver eller ansatte i virksomheden, 

ved mindre helt særlige forhold tæller herfor. 

 

Som udgangspunkt skal de indkøbte, installerede anlæg og komponenter være nye. 

Dog vil det bero på en konkret vurdering fra Energistyrelsen, om brugte 

komponenter kan indgå i investeringen.  

 

Energibesparelsen er den forventede årlige energibesparelse, som beregnes eller 

anslås i forbindelse med beskrivelse af projektet, fx som led i 

energigennemgangen. 

 

De faktiske energipriser er summen af virksomhedens indkøbspris inkl. afgifter og 

PSO-betaling fratrukket en eventuel afgiftsgodtgørelse. Det er den fulde PSO-

betaling uden fradrag af evt. PSO-tilskud, der skal anvendes. Der kan fx tages 

udgangspunkt i et gennemsnit af det seneste års energipris m.v. 

 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 = 

𝐼𝑛𝑑𝑘ø𝑏𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 + 𝑎𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 + 𝑃𝑆𝑂-𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝑒𝑣𝑡. 𝑎𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑔𝑜𝑑𝑡𝑔ø𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 
 

Driftsbesparelsen er den anslåede årlige økonomiske besparelse, som projektet 

evt. vil medføre. Det er ikke alle projekter, som nødvendigvis vil medføre en 

egentlig driftsbesparelse. En driftsbesparelse kan fx fremkomme, hvis optimering af 

en proces betyder, at der anvendes færre råstoffer eller færre arbejdstimer på 

processen. Vil et projekt derimod betyde øgede omkostninger til at gennemføre en 

konkret proces, vil driftsbesparelsen blive negativ.  

 

Evt. salg af energibesparelser eller investeringstilskud indgår ikke i beregning af 

tilbagebetalingstiden.  

 

3.3 Gennemførelse af særlige undersøgelser 
Ud over at implementere et certificeret energiledelsessystem og gennemføre alle 

elbesparelsesprojekter med under 5 års tilbagebetalingstid, skal virksomheden 

også gennemføre særlige undersøgelser som en del af aftalen om energieffektivitet 

med Energistyrelsen.   
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Hensigten med en særlig undersøgelse er at identificere konkrete, 

dokumenterbare energieffektiviseringer på baggrund af en gennemgribende 

analyse af energiforbruget til en proces eller et procesanlæg, eller at foretage en 

analyse af de overordnede produktions- og energisystemer, som har fokus på, om 

det på sigt vil være muligt at effektivisere eller nedbringe energiforbruget ved 

indførelse af ny produktionsteknologi eller ændrede metoder og adfærd. Der er 

således tale om undersøgelser, der ligger ud over eller går mere i dybden end en 

almindelig energigennemgang af virksomheden. 

 

De særlige undersøgelser skal som udgangspunkt dreje sig om effektivisering af 

produktionsenhedens elforbrug. Som en del af aftalen om energieffektivisering 

med Energistyrelsen kan en virksomhed dog foreslå, at bytte et 

elbesparelsesprojekt med et andet energibesparelsesprojekt. Eksempelvis hvis der i 

forbindelse med energigennemgangen er identificeret et interessant 

brændselsprojekt eller lign, som det kunne være relevant at gennemføre. Der kan 

fx også være tale om undersøgelse af muligheden for at anvende vedvarende 

energikilder i virksomheden, som kan nedbringe virksomhedens CO2-udledning, 

herunder også mulighed for evt. investeringstilskud hertil fra fx VE til 

procesordningen. Forudsætningen for at bytte et elbesparelsesprojekt med et 

andet energibesparelsesprojekt er, at projektet, der byttes til, har et mindst lige så 

stort besparelsespotentiale, som det projekt det erstatter. Evt. bytte af 

besparelsesprojekter skal godkendes skriftligt af Energistyrelsen. Forudsætningen 

er, at de særlige undersøgelser drejer sig om tiltag og projekter med det største 

energieffektiviseringspotentiale.  

 

Identificeres der i forbindelse med arbejdet med de særlige undersøgelser 

projekter med en tilbagebetalingstid på under 5 år, skal projekterne gennemføres. 

Projekterne skal gennemføres senest 12 måneder efter den særlige undersøgelse 

er afsluttet.  

 

Energistyrelsen har udarbejdet et katalog over emner til særlige undersøgelser. 

Nogle af disse emner er obligatoriske for virksomhederne, mens andre er frivillige. 

For de obligatoriske emner gælder, at virksomheden i deres aftaleoplæg som 

minimum skal forholde sig til, om emnet er relevant for virksomheden at foretage 

nærmere undersøgelser af i aftaleperioden. De frivillige emner skal ses som 

inspiration og en hjælp til at identificere de særlige undersøgelser, der skal indgå i 

virksomhedens aftaleoplæg til Energistyrelsen. Der ud over kan virksomheden selv 

foreslå særlige undersøgelser inden for andre emner, som ikke er nævnt i 

kataloget. 

 

De emner for særlige undersøgelser, som det er obligatorisk for virksomhederne at 

forholde sig til, er følgende: 

 Styring og automation 

 Belysning 

 Køle-, trykluft- og HVAC-anlæg 

 Elmotorer, transmission og regulering 

 Overskudsvarme 

 

Katalogets øvrige forslag til emner for særlige undersøgelser er: 

 Egenproduktion af elektricitet 

 Operationelle nøgletal (EnPI’er) 
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 Produktivitetsprojekter 

 Benchmarking 

 Udviklingsprojekter 

 Demonstrationsprojekter 

 

De særlige undersøgelser kan typisk komme fra virksomhedens screeningproces 

ifm. energigennemgangen, være anbefalinger fra et energisyn eller fra en 

energisynskonsulent m.v.  

 

De særlige undersøgelser kan udføres af virksomhedens egne medarbejdere eller 

ved medvirken af en ekstern konsulent. Virksomhedens proces- og 

produktionsansvarlige skal dog deltage i arbejdet med undersøgelserne. Ved 

analyserne skal der inddrages personer, der har dokumenteret erfaring med 

energieffektivisering af den pågældende type anlæg. 

 

Virksomheden skal i aftaleoplægget til Energistyrelsen dokumentere, at der er 

blevet reflekteret over de obligatoriske emner i kataloget.  

 

Kataloget med de særlige undersøgelser findes på Energistyrelsens hjemmeside, 

www.ens.dk/tilskudPSO. Her beskrives bl.a. potentiale for energibesparelser for de 

enkelte emner, forslag til fremgangsmåde m.v.  

 

Virksomheden er forpligtet til at udvælge nogle særlige undersøgelser, som skal 

indgå i aftalen. De særlige undersøgelser udvælges typisk på grundlag af 

screeningslisten fra energigennemgangen eller gennem en vurdering af de særlige 

undersøgelser som det er et krav at virksomheden forholder sig til.  

 

Er der mange forslag på screeningslisten, skal de særlige undersøgelser, der har det 

største energieffektiviseringspotentiale, prioriteres.  

 

I forbindelse med aftaleoplægget skal virksomheden udarbejde en beskrivelse af 

hver af de særlige undersøgelser som virksomheden vil gennemføre i 

aftaleperioden med Energistyrelsen. I skabelonens excel-fil er en fane som 

indeholder et skema, som skal benyttes til beskrivelsen. I beskrivelsen skal det bl.a. 

fremgå klart, hvad formålet med undersøgelsen er, de forventede omkostninger, 

fremgangsmåde samt tidsplan for undersøgelsen. Samlet set skal beskrivelsen 

være så fyldestgørende, at der ikke kan være tvivl om den særlige undersøgelses 

omfang.  

 

Planlægning og udarbejdelse af særlige undersøgelser 

Ved planlægningen af hver af de særlige undersøgelser fastlægges det hvilke 

analysemetoder, der skal anvendes, samt hvordan undersøgelsen skal gribes an i 

detaljer. 

 

Virksomheden skal selv fastsætte hvilken/hvilke metoder, der skal anvendes ved de 

analyser, der foretages i den særlige undersøgelse. Valget af analysemetode 

afhænger af den energimæssige sammenhæng, der skal undersøges. Der kan f.eks. 

være tale om en eller flere af følgende metoder, evt. i kombination: 

 Procesintegrationsanalyser, hvor der analyseres sammenhænge mellem 

processer der har varmebehov og processer der kan levere 

http://www.ens.dk/tilskudPSO
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overskudsvarme eller har et egentlig kølebehov. 

Procesintegrationsanalyser er velegnede til analyser af termiske processer, 

og analyserne er specielt relevante ved planlagte procesændringer/-

udvidelser. 

 Løgdiagramanalyser, hvor mulighederne for energieffektivisering

undersøges med udgangspunkt i det produkt, der produceres. Det kan ske

gennem følgende trin:

o behovsanalyse, hvor de grundlæggende behov for energianvendelsen
analyseres,

o procesanalyse, hvor det undersøges hvilke typer processer der vil
kunne udføre den/de ønskede ændring(er) i produktets tilstand, samt
hvilke af disse der er mindst energikrævende,

o anlægsanalyse, hvor det undersøges hvilke anlæg, der kan udføre
processerne mest effektivt, og hvordan anlæggene skal kombineres for
at minimere energiforbruget,

o proceskontrolanalyse, hvor det undersøges hvordan anlægget skal
styres og overvåges så det sikres, at anlægget til stadighed drives
optimalt,

o drifts- og vedligeholdsanalyse, hvor det undersøges om
driftsparametrene er optimale, om ændret produktionsplanlægning
og/eller om ændringer i vedligeholdelsesprocedurerne kan medvirke til
at reducere energiforbruget, samt

o adfærdsanalyse, hvor det undersøges om det er muligt at reducere
energiforbruget gennem motivering af driftspersonale til mere
energibevidst adfærd.

 Driftsoptimering, hvor det analyseres om forbedringer i driften vil kunne
medføre et lavere energiforbrug. Ved en driftsoptimeringsanalyse
undersøges om
o de anvendte råvarer eller hjælpestoffer kan erstatte andre med et

lavere energiforbrug til følge,

God 
husholdning 

Drift og 
vedligeholdel

se 

Styring 

Anlæg 

Proces 

Energi-
tjeneste 
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o ændringer i procesparametre som mængder, flow, temperatur, tryk,
opholdstider, koncentrationer osv. vil medføre et lavere energiforbrug,

o ændret produktionsplanlægning kan medføre et lavere energiforbrug
samlet set for produktionen,

o ændringer i vedligeholdelsesprocedurerne for produktionsudstyret kan
reducere energiforbruget,

o ændret betjening af udstyret og ændret brugeradfærd kan medvirke til
reduceret energiforbrug, samt

o automatiseret overvågning kan medvirke til nedsat energiforbrug

 BAT (Best Available Technology) og/eller BFP (Best Future Practice-
analyser) undersøgelse, hvor de på markedet mest energieffektive
processer/udstyr undersøges, og det vurderes, hvilken teknologiudvikling
der fremover vil foregå for det givne område. På baggrund af analyserne
laves der teknisk/økonomiske vurderinger, som skal beskrive de
økonomiske konsekvenser ved udskiftning til eller valg af de mest
energieffektive teknologier.

 Energiforsyningssystemsanalyse, hvor det analyseres om omlægninger i
virksomhedens energiforsyning kan medføre energibesparelser.

3.4. Energibevidst projektering og indkøb 
Som en del af energiledelsessystemet forpligtiger virksomheden sig til at foretage 

energibevidst projektering og indkøb.  

Energibevidst projektering tager udgangspunkt i ideen om, at det er bedre at 

forebygge end at helbrede. I relation til energiforbrugende udstyr i virksomheder 

betyder det, at de største og billigste energibesparelser som regel kan opnås ved at 

effektivisere udstyret allerede på udviklingsstadiet, frem for når udstyret er indkøbt 

og sat i drift.  

Den energibevidste indsats skal indarbejdes i hele virksomhedens projektforløb fra 

planlægning til indkøb og idriftsættelse af nyt udstyr. Det vil typisk være med til at 

genere betydelige energieffektiviseringer at være energibevist, eksempelvis når 

elmotorer, ventilationssystemet, belysningen el. lign skal skiftes ud.  

Energibevidst projektering skal gennemføres med udgangspunkt i retningslinjerne i 

Energibevidst projektering, Metodebeskrivelse, August 2001, udgivet af Foreningen 

af Rådgivende Ingeniører, eller således, at der mindst opnås et tilsvarende niveau 

for energibevidst projektering. Metodebeskrivelsen kan hentes på Energistyrelsens, 

www.ens.dk/tilskudPSO. 

På Energistyrelsens hjemmeside findes oplysninger om bl.a. krav til 

energimærkning af energiforbrugende apparater og udstyr.  

Virksomheden skal fremadrettet kunne dokumentere, at projektering og indkøb af 

nyt udstyr til brug på den tilskudsberettigede produktionsenhed er foregået 

energibevidst.  

Energibevidst projektering og indkøb skal være en naturlig del af virksomhedernes 

energiledelsessystem og den årlige revidering af screeningslisten over forskellige 

http://www.ens.dk/tilskudPSO
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energieffektiviserende tiltag på produktionsenheden. På den måde spiller kravet 

sammen med de særlige undersøgelser og implementeringen af 

elbesparelsesprojekter med under fem års tilbagebetalingstid.  

3.5 Oplæg til aftale om energieffektivisering (individuel aftale) 
Inden fristen for det betingede tilsagn udløber, skal virksomheden udarbejde og 

indsende et oplæg til en aftale om energieffektivisering, forhandle aftalen med 

Energistyrelsen og underskrive den endelige aftale. 

I dette afsnit gives vejledning til proceduren for indgåelse af aftale samt indholdet i 

aftalen, herunder vejledning til hvad virksomheden skal foretage sig inden oplæg til 

aftale kan indsendes til Energistyrelsen. Endelig er der også vejledning til udfyldelse 

af Energistyrelsens skabelon til oplæg til aftale m.m. 

Virksomheden kan vælge at indgå en individuel aftale eller tilslutte sig en branche- 

eller fællesaftale indgået mellem en gruppe af virksomheder. Ved indgåelse af en 

branche- eller fællesaftale skal virksomhederne forholde sig til en lang række af de 

samme forhold som ved en individuel aftale. Vejledning til de forhold, der gælder 

for branche-/fællesaftaler, er beskrevet i kapitel 5. 

Når aftalen er indgået og efter Energistyrelsens sagsbehandling kan Energistyrelsen 

give endeligt, skriftligt tilsagn om tilskud.  

Skabelon til oplæg til aftale om energieffektivisering (individuel aftale) 

Virksomheden modtager skabelon til oplæg til aftale om energieffektivisering 

sammen med meddelelse om betinget tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.  

Virksomhedens oplæg til aftale er udgangspunkt for forhandlingen med 

Energistyrelsen om aftale om energieffektivisering. Aftaleoplægges skal vurderes af 

det certificerende organ, herunder den tekniske ekspert, inden det sendes til 

Energistyrelsen på mailadressen: aftale@ens.dk 

Virksomheden skal fremsende skabelonen med tilhørende bilag til Energistyrelsen 

som oplæg til aftalen. Aftaleoplægget skal være Energistyrelsen i hænde indenfor 

den frist, som er fastsat i det betingede tilsagn om tilskud. Maksimal frist vil 

normalt være 6-10 måneder efter Energistyrelsen har modtaget 

hensigtserklæringen.  

Aftalen om energieffektivisering mellem virksomheden og Energistyrelsen skal 

forhandles mellem parterne og udgangspunktet for forhandlingerne er, at 

virksomheden sender sit oplæg til aftale til Energistyrelsen. Det er derfor vigtigt, at 

oplægget til aftale er så fyldestgørende som muligt.  

Energistyrelsen kan i sin sagsbehandling og i forbindelse med forhandlingen bede 

virksomheden om yderligere oplysninger. 

Skabelonen for oplæg til aftale om energieffektivisering indeholder følgende 11 

punkter, som virksomheden skal forholde sig til eller udfylde: 

- Word-filen ”Oplæg til aftale om energieffektivisering”, hvor virksomheden skal 

udfylde punkt 1-5 
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- Excel-filen ”Oplæg til aftale”, som vedrører punkt 6-10 

- Bilag, som vedlægges aftaleoplægget, jf. punkt 11 

Punkt 1: Branche- eller fællesaftale 

Virksomheden skal angive, om den er tilsluttet en branche- eller fællesaftale samt 

navnet på branche- eller fællesaftalen. Tilslutter virksomheden sig ikke til en 

branche- eller fællesaftale, skal feltet ikke udfyldes. 

Punkt 2: Planforudsætninger 

Virksomheden skal beskrive alle de planlagte eller besluttede forudsætninger, som 

kan have betydning for den konkrete udformning af energiledelsessystemet og 

virksomhedens energihandlingsplan. Det kan fx være nedlæggelse eller renovering 

af produktionsafsnit eller beslutninger om anskaffelse af nyt energiforbrugende 

udstyr. 

Punkt 3: Certifikat af energiledelsessystem 

Virksomheden skal have et gyldigt certifikat af energiledelsessystemet, som 

opfylder kravene i ISO 50001-standarden og Energistyrelsens kravsspecifikation. 

Certifikatet vedlægges som bilag til oplæg til aftalen. Derudover skal virksomheden 

indtaste forventede perioder for de årlige audits/recertificering af 

energiledelsessystemet vil finde sted. Det kan fx være 1-2 måneders intervaller. 

Punkt 4: Energipolitik og energimålsætninger 

Den energipolitik og de energimålsætninger, som virksomheden skal udarbejde i 

forbindelse med implementering af energiledelsessystemet, skal indtastes i dette 

punkt. Energipolitikken kan være en kort erklæring, som medarbejdere i 

virksomheden kan anvende på deres arbejdsaktiviteter, som kan anvendes som en 

drivkraft til styring af adfærd i virksomheden. 

Punkt 5: Indikatorer for energipræstation (EnPI’er) 

Virksomheden skal indtaste de indikatorer for energipræstation (EnPI’er), som 

virksomheden skal anvende i forbindelse med implementering af 

energiledelsessystemet. Indikatorerne skal være relevante til måling og 

overvågning af virksomhedens energipræstation og udviklingen heri. 

Punkt 6: Screeningsliste (excel-filen, fanen ”screeningsliste”) 

På baggrund af virksomhedens brede screening af relevante indsatsområder for 

energieffektivisering (bruttoliste), foretages første prioritering af de mest relevante 

projekter , som således kan overføres til en screeningsliste. Screeningslisten vil 

således indeholde såvel el- og brændselsbesparende projekter, der: 

- Skal gennemføres, da de har en tilbagebetalingstid på under 5 år 

- Vurderes ikke bliver gennemført, da de vurderes at have en tilbagebetalingstid på 

op til 10 år 

- Udvælges til særlige undersøgelser 

Projekterne skal indtastes i Excel-filen ”Oplæg til aftale” under fanen 

”Screeningsliste”. Herunder skal virksomheden bl.a. angive dato for identifikation, 

slutanvendelse, energitype, anslået energibesparelse pr. år, simpel 

tilbagebetalingstid m.m. Slutanvendelse og energitype skal vælges blandt de 

muligheder, der findes i drop-down-funktionen. 
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Punkt 7: Energihandlingsplan (excel-filen, fanen ”Energihandlingsplan”) 

Virksomheden skal udarbejde en energihandlingsplan for alle de projekter, som 

virksomheden skal gennemføre, dvs. alle elbesparelsesprojekter med under 5 års 

tilbagebetalingstid, samt forslag til særlige undersøgelser af energiforhold. 

Handlingsplanen beskrives i fanen ”Energihandlingsplan” i Excel-filen ”Oplæg til 

aftale”, herunder skal virksomheden bl.a. angive projekttype, slutanvendelse, 

energitype, anslået energibesparelse, budget, simpel tilbagebetalingstid, tidsplan, 

metode til projektets gennemførelse, ansvarlig medarbejder m.m. Projekttype, 

slutanvendelse og energitype skal vælges fra drop-down-funktionen. Projekttype 

kan være projekter med under 5 års tilbagebetalingstid, særlige undersøgelser eller 

andet. 

Punkt 8: Gennemgang af emner i katalog over særlige undersøgelser(excel-filen, 

fanen ”Gennemgang af SU”) 

Katalog over særlige undersøgelser indeholder forslag til emner for særlige 

undersøgelser, som virksomheden skal forholde sig til og derudover en række 

emner, som kan tjene til yderligere inspiration. I Excel-filen ”Oplæg til aftale” under 

fanen ”Gennemgang af SU” skal virksomheden dokumentere, at der er taget stilling 

til alle de emner til særlige undersøgelser i kataloget, som virksomheden skal 

gennemgå.  

Punkt 9: Beskrivelse af forslag til særlige undersøgelser (excel-filen, fanen 

”Beskrivelse af SU) 

Virksomhedens forslag til særlige undersøgelser skal beskrives i Excel-filen ”Oplæg 

til aftale” under fanen ”Beskrivelse af SU”. Forslagene til de særlige undersøgelser 

kan bl.a. stamme fra gennemgangen af emner i katalog over særlige undersøgelser 

eller fra screeningslisten. Beskrivelsen af forslag til de særlige undersøgelser skal 

være uddybende i en sådan grad, at Energistyrelsen nemt kan orientere sig om 

formål, potentiale, aktiviteter m.v. og til dette formål skal virksomheden udfylde 

alle felter i den ovennævnte fane. 

Virksomheden skal dokumentere, at der på tilfredsstillende vis er taget stilling til de 

emner for særlige undersøgelser, som det er krævet, at virksomheden undersøger 

muligheden for at gennemføre.  

Planen for de særlige undersøgelser skal være målrettet og selektiv, dvs. den skal 

være rettet mod de af virksomhedens centrale processer, hvor man på forhånd kan 

vurdere, at der er mulighed for elbesparelser ved en særlig indsats.  
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I planen kan der tages hensyn til dokumenterede tidligere energimæssige 

undersøgelser. Det er således ikke nødvendigt at gennemføre en ny særlig 

undersøgelse, hvis den tidligere undersøgelse af virksomheden vurderes stadig at 

være energimæssig, teknisk og økonomisk dækkende, og forholdene i øvrigt ikke 

har ændret sig væsentligt. 

Felter i fanen til beskrivelse af de særlige undersøgelser, der skal udfyldes, er: 

- Projektnr., titel og p-enhedens nummer 

- Formål og forventet resultat 

- Energiforbrug som undersøgelsen vedrører 

- Skønnet energibesparelsespotentiale (%) 

- Afledte gevinster - ud over de energibesparende effekter 

- Aktiviteter der skal gennemføres 

- Forventet budget til undersøgelsen (budget, timer, konsulentydelser m.m.) 

- Ansvarlig person for undersøgelsen samt øvrige deltagere 

- Tidsplan 

Punkt 10: Indberetning af energi- og brændselsdata (excel-filen, fanen ”Energi- og 

brændselsdata”) 

I Excel-filen ”Oplæg til aftale” under fanen ”Energi- og brændselsdata” skal 

virksomheden udfylde et skema om oplysninger om energi- og brændselsforbrug 

m.m. for hver produktionsenhed, der er søgt tilskud til. Ligeledes skal 

virksomheden angive den faktiske elpris, som er anvendt til beregning af 

tilbagebetalingstid for elspareprojekterne. Den faktiske elpris er den pris, 

virksomheden betaler inkl. afgifter og PSO-betaling fratrukket evt. 

afgiftsgodtgørelser. 

Indberetning af energi- og brændselsforbruget skal deles i ”Proces”, ”Rumvarme” 

og ”Rumkøling”. Enhederne for energi og de forskellige brændselstyper er angivet i 

parentes og omregnes automatisk til MWh. Omregningen til MWh sker på 

baggrund af virksomhedens indtastning for hver energitype/brændsel og de 

omregningsfaktorer, der er angivet i tabellen ”Anvendte omregninger”. Har 

virksomheden mere specifikke omregningsfaktorer til omregningen, skal 

virksomheden anvende disse ved at indtaste dem i tabellen ”Anvendte 

omregninger”. Virksomheden skal dokumentere disse.  

Punkt 11: Bilag 

Virksomheden skal vedlægge en række dokumenter og bilag til oplæg til aftale. En 

liste over disse skal anføres i punkt 11 i word-filen. 

Som minimum består oplæg til aftale af følgende dokumenter og bilag:  

- Word-filen: ”Skabelon til oplæg til aftale” 

- Rapport fra energigennemgang: Beskrivelse af virksomhedens gennemgang og 

kortlægning af energiforbrug m.m. 

- Rapport fra det certificerende organ 

- Rapport/tjekliste fra den tekniske ekspert, hvis denne ikke indgår som en 

integreret del af rapporten fra det certificerende organ, Excel-filen ”Oplæg til 

aftale”: Indeholder faner med screeningsliste, energihandlingsplan, 

gennemgang af emner til særlige undersøgelser, beskrivelse af forslag til de 

særlige undersøgelser og energi- og brændselsdata. 
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Derudover kan virksomheden vedlægge andre bilag, som virksomheden anser som 

relevante eller nødvendige som dokumentation. 
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4. Indgåelse af aftale

4.1. Forhandling af aftale 
Forhandlingen indledes på baggrund af det oplæg til aftaleforhandling, som 

virksomheden har udarbejdet og indsendt til Energistyrelsen. Genstand for 

forhandlingen er som udgangspunkt virksomhedens energipolitik, 

energimålsætninger, forslag til særlige undersøgelser, samt øvrige forpligtelser. 

Endvidere fastlægges hvilke EnPI’er, der kan bruges som dokumentation for 

fremdriften i aftalen. Endelig fastlægges evt. inden for hvilke to-måneders perioder 

overvågningsaudits skal foretages. 

Aftaleoplægget skal sendes til Energistyrelsen på mailadressen: aftale@ens.dk. 

Såfremt virksomheden ønsker det, er det muligt at lade særlige undersøgelser og 

projekter, der helt eller delvist drejer sig om andet end elforbrug indgå i aftalen. 

Det er muligt at foreslå, at lade et sådant projekt bytte med en særlig undersøgelse 

eller projekt, som virksomheden ellers ville være forpligtet til at gennemføre. Det 

er dog en forudsætning, at det byttede projekt rummer mindst det samme 

energieffektiviseringspotentiale. 

Det skal pointeres, at selv om forslag til særlige undersøgelser er omfattet af 

certificeringen, er det alene resultatet af forhandlingerne mellem virksomheden og 

Energistyrelsen, der afgør hvilke særlige undersøgelser der skal med i aftalen om 

energieffektiviseringer. 

Aftalen skal være forhandlet på plads og indgået inden den dato, som fremgår af 

tidsplanen i det betingede tilsagn. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge 

fristerne i tidsplanen. 

Selve forhandlingen kan foregå skriftligt eller ved møder mellem virksomheden 

eller Energistyrelsen.  

4.2. Tilsagn eller afslag om tilskud 
Energistyrelsen kan give tilsagn om tilskud, når der er opnået enighed om en aftale 

og når aftalen er underskrevet af aftaleparterne. Aftalen gælder for en periode på 

maksimalt 3 år fra tilsagnsperiodens begyndelse. Datoen for tilsagnsperiodens 

begyndelse vil fremgå af det betingede tilsagn. Tilsagnet erstatter det betingede 

tilsagn og dækker samme periode som aftalen. 

Hvis der ikke opnås enighed om en aftale, hvis virksomheden alligevel ikke ønsker 

at indgå en aftale, eller hvis virksomheden ikke overholder tidsplanen, bortfalder 

det betingede tilsagn i overensstemmelse med Energistyrelsens afgørelse. 

Energistyrelsen meddeler dette til Energinet.dk, der herefter kræver evt. udbetalt 

tilskud tilbagebetalt. 
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5. Branche- og fællesaftaler 
Ordningen er tilrettelagt sådan, at grupper af virksomheder, der er berettiget til at 

indgå aftale og som har et ensartet energiforbrugsmønster, med fordel kan indgå 

en branche- eller fællesaftale med Energistyrelsen.  

 

Dette kapitel omhandler de områder, hvor en branche- eller fællesaftale især 

adskiller sig fra individuelle aftaler, idet en lang række af de forpligtigelser der 

gælder for den enkelte virksomhed i en branche- eller fællesaftale ikke adskiller sig 

fra virksomhedens forpligtigelser ved individuelle aftaler. Der samme gør sig 

gældende for de generelle vilkår om fx udbetaling af tilskud m.m. 

 

En gruppe af virksomheder består som udgangspunkt mindst af 3 virksomheder. En 

branche- eller fællesaftale skal desuden være åben for at alle lignende 

virksomheder kan tilslutte sig. 
 

Normalt vil branche- eller fællesaftalen blive indgået på grundlag af 

fællesforpligtelser, der aftales mellem Energistyrelsen og de involverede 

virksomheders repræsentanter.  

 

Formålet med branche- eller fællesaftaler er, at de enkelte virksomheders indsats 

og ressourceforbrug for at indgå en aftale med Energistyrelsen reduceres, f.eks. 

ved opstilling af fællesstandarder eller generelle retningslinjer for energiledelse og 

gennemførelse af fælles særlige undersøgelser og andre forpligtelser i aftalen på 

tværs af virksomhederne. Desuden kan fx virksomhedernes fælles repræsentant 

eller en brancheorganisation stå for store dele af administrationen mv. 

 
En branche- eller fællesaftale indeholder både en række individuelle forpligtigelser 
for den enkelte virksomhed og en række fællesforpligtigelser om 
energieffektivisering. Branche- eller fællesaftalen skal altid tiltrædes af den enkelte 
virksomhed for at berettige til tilskud og alle virksomheder, som tilslutter sig en 
branche- eller fællesaftale, skal indgå aktivt i de fælles aktiviteter i aftalen.  
 
De individuelle forpligtigelser er, som omtalt i de foregående kapitler, at 
virksomheden skal implementere og vedligeholde et energiledelsessystem, som er 
certificeret efter ISO 50001-standarden og Energistyrelsens kravsspecifikation. 
Derudover skal virksomheden også gennemføre alle elbesparende projekter med 
under 5 års tilbagebetaling, samt foretage indberetning m.m.  

 

5.1 Indgåelse af branche- eller fællesaftale om energieffektivisering  
Branche- eller fællesaftaler adskiller sig især fra individuelle aftaler ved, at de 

særlige undersøgelser i den enkelte virksomhed kan erstattes af deltagelse i fælles 

særlige undersøgelser. 

 

Virksomheder opfordres til at gå sammen omkring gennemførelse af særlige 

undersøgelser og projekter mv. i det omfang, de har nært beslægtede processer 

eller procesudstyr. Fordelen ved fælles projekter er, at udgiften deles mellem flere 

virksomheder og at det tværgående samarbejde medfører øget videndeling. De 

tværgående projekter indgår på lige fod med de særlige undersøgelser, der 

gennemføres på virksomheden alene. 
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Det fremgår at Energistyrelsens katalog over særlige undersøgelser, at de emner 

for særlige undersøgelser, der som minimum skal tages stilling til ifm. en branche- 

eller fællesaftale er: 

 Styring og automation

 Belysning (LED)

 Køle-, trykluft- og HVAC-anlæg

 Elmotorer, transmission og regulering

 Overskudsvarme

 Benchmarking

 Demonstrationsprojekter

 Branchespecifik energisparekatalog

Derudover er disse emner til inspiration: 

 Egenproduktion af elektricitet

 Operationelle nøgletal

 Produktivitetsprojekter

 Udviklingsprojekter

Derudover er det brancheforeningen eller en repræsentant for fællesaftalen, som 

indsender fælles oplæg til aftale og forhandler aftalen med Energistyrelsen. Man 

kan også vælge at lade brancheforeningen eller en repræsentanten for 

fællesaftalen forestå den årlige indberetning til Energistyrelsen. 

Endelig gælder, at virksomheder som er tilsluttet en branche- eller fællesaftale 

modtager det fulde tilskud uden fradrag af minimumsgrænsen på 20.000 kr. årligt. 

Forholdene omkring indgåelse af branche- eller fællesaftaler kan variere fra aftale 

til aftale afhængig af de konkrete forhold. Proceduren for udarbejdelse af en 

branche- eller fællesaftale og indholdet af den kan derfor kun fastlægges konkret 

og ved forhandling mellem de involverede virksomheders repræsentant og 

Energistyrelsen. Energistyrelsen anbefaler derfor, at virksomheder eller en 

repræsentant for en gruppe af virksomheder, som overvejer at indgå en branche- 

eller fællesaftale, kontakter Energistyrelsen herom. 

Som oplæg til en branche- eller fællesaftale, skal den fælles repræsentant indsende 
oplæg til aftale, som skal følge Energistyrelsens skabelon herfor og efterfølgende 
stå for forhandlingerne om aftalen med Energistyrelsen.  

I næste afsnit er en vejledning til, hvordan skabelonen for en branche- eller 
fællesaftale udfyldes.  

Udfyldelse af skabelon til oplæg til aftale (branche- eller fællesaftale) 
Brancheorganisationen/repræsentanten for fællesaftalen skal udfylde og indsende 
oplæg til aftale om energieffektivisering til Energistyrelsen. Energistyrelsens 
skabelon til aftaleoplæg for branche/fællesaftaler findes på Energistyrslens 
hjemmeside www.ens.dk/tilskudPSO. 

Skabelonen for oplæg til aftale om energieffektivisering indeholder følgende 7 

punkter, som brancheforeningen/repræsentanten for fællesaftalen skal forholde 

sig til eller udfylde: 
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- Word-filen ”Oplæg til aftale om energieffektivisering (branche-fælles)”, som 

vedrører punkt 1 og 2 

- Excel-filen ”Oplæg til aftale (branche-fælles)”, som vedrører punkt 3 og 4 

- Erklæring om tilslutning til branche- eller fællesaftale, jf. punkt 5 

- Bilag, som vedlægges aftaleoplægget, jf. punkt 6 og 7 

Punkt 1: Datoer for årlige audits 

Det kan fx indgå i aftalen, at virksomhederne får foretaget de årlige audits samlet, 

eller som en del af en fælles aftale med et certificerende organ. Hvis det er 

tilfældet, udfyldes punkt 1 med forslag til forventede datoer for de årlige audits. 

Der angives en periode på fx 1-2 måneder. 

Punkt 2: Energipolitik og energimålsætninger 

Brancheforeningen eller gruppen af virksomheder, skal udarbejde en fælles 

energipolitik og energimålsætninger, som skal skrives ind her. Der ud over skal den 

enkelte virksomhed også have sin egen energipolitik og energimålsætning. 

Punkt 3: Gennemgang af emner i katalog over særlige undersøgelser (excel-filen, 

fanen ”Gennemgang af emner til SU”) 

Katalog over særlige undersøgelser indeholder forslag til emner for særlige 

undersøgelser, som brancheforeningen/fællesrepræsentanten skal forholde sig til 

og derudover en række emner, som kan tjene til yderligere inspiration. I Excel-filen 

”Oplæg til aftale” under fanen ”Gennemgang af emner til SU” skal det 

dokumenteres, at der er taget stilling til alle de emner til særlige undersøgelser i 

kataloget, som skal være gennemgået.  

Punkt 4: Beskrivelse af forslag til særlige undersøgelser (excel-filen, fanen 

”Beskrivelse af SU”) 

De forslag til særlige undersøgelser, som der lægges op til at indgå i aftalen, skal 

beskrives i Excel-filen ”Oplæg til aftale - BF” under fanen ”Beskrivelse af SU”. 

Beskrivelsen af forslag til de særlige undersøgelser skal være uddybende i en sådan 

grad, at Energistyrelsen nemt kan orientere sig om formål, potentiale, aktiviteter 

m.v. og til dette formål skal alle felter i fanen udfyldes. 

Felter i fanen til beskrivelse af de særlige undersøgelser, der skal udfyldes, er: 

- Projektnr., titel og p-enhedens nummer 

- Formål og forventet resultat 

- Energiforbrug som undersøgelsen vedrører 

- Skønnet energibesparelsespotentiale (%) 

- Afledte gevinster - ud over de energibesparende effekter 

- Aktiviteter der skal gennemføres 

- Forventet budget til undersøgelsen (budget, timer, konsulentydelser m.m.) 

- Ansvarlig person for undersøgelsen samt øvrige deltagere 

- Tidsplan 

Punkt 5: Erklæring om tilslutning til branche- eller fællesaftale 

Brancheorganisationen eller repræsentanten for fællesaftalen skal udarbejde en 

erklæring om tilslutning af aftalen, som skal underskrives af de enkelte 

virksomheder. Brancheorganisationen eller repræsentanten for fællesaftalen 

udarbejder selv erklæringen. 
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Punkt 6: De enkelte virksomheders oplæg til aftale om energieffektivisering 

Hver virksomhed skal indsende et oplæg til aftale om energieffektivisering til 

brancheorganisationen eller repræsentanten for fællesaftalen for så vidt angår de 

individuelle forpligtigelser, som den enkelte virksomhed har i aftalen. Det er 

således ikke nødvendigt, at virksomhederne i forbindelse med indgåelse af en 

branche- eller fællesaftale, udfylder en beskrivelse af særlige undersøgelser, hvis 

dette bliver håndteret i forbindelse med beskrivelse af de fælles særlige 

undersøgelser. Virksomhederne skal ikke indsende deres oplæg til aftale til 

Energistyrelsen direkte, idet dette varetages af brancheorganisationen eller 

repræsentanten for fællesaftalen. 

 

Punkt 7: Bilag  

Der skal vedlægges en række dokumenter og bilag til oplæg til aftale. En liste over 

disse skal anføres i punkt 7 i word-filen. 

 

Som minimum består oplæg til branche- eller fællesaftale af følgende dokumenter 

og bilag:  

- Word-filen: ”Oplæg til aftale om energieffektivisering (branche-fælles)” 

- Excel-filen ”Oplæg til aftale (branche-fælles)”: Indeholder fanerne 

basisoplysninger, gennemgang af emner til særlige undersøgelser og 

beskrivelse af forslag til de særlige undersøgelser. 

- Rapport fra energigennemgang: Beskrivelse af virksomhedens gennemgang og 

kortlægning af energiforbrug m.m. 

- De enkelte virksomheders oplæg til aftale, evt. uden beskrivelse af de særlige 

undersøgelser.  

- Erklæring om tilslutning af branche- eller fællesaftale 

 

Derudover kan der vedlægges andre bilag, som anses som relevante eller 

nødvendige som dokumentation. 
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6. Opretholdelse af aftale
Aftalen om energieffektivisering indgås for en periode på maksimalt 3 år. I denne 
periode er der visse forpligtigelser, som virksomheden skal overholde, for at 
opretholde aftalen og dermed vedblive med at kunne modtage tilskud.  

Forpligtigelserne vil fremgå af aftalen og består bl.a. i, at virksomheden skal 
opretholde det certificerede energiledelsessystem, gennemføre projekter med 
under 5 års tilbagebetalingstid, gennemføre de aftalte særlige undersøgelser samt 
foretage årlige og slutindberetning til Energistyrelsen. 

Om forholdene i virksomheden er som oplyst i indberetningen, vil blive efterprøvet 

ved de årlige audits. Ved slutindberetningen vurderer Energistyrelsen, om 

virksomheden har opfyldt sine aftaleforpligtelser. 

Virksomheden skal anvende Energistyrelsens skabeloner til indberetning og sende 

disse til Energistyrelsen på mailadressen: aftale@ens.dk. 

6.1. Opfølgnings-/overvågningsaudit af energiledelsessystemet 
Energiledelsessystemets funktion i virksomheden afprøves gennem 

overvågningsaudit, der foretages mindst én gang om året af certificeringsorganet. 

Det daglige arbejde med energiledelsessystemet skal dokumenteres i en sådan 

udstrækning, herunder gennem interne audits der foretages mindst én gang om 

året, at virksomheden kan godtgøre overfor certificeringsorganet ved 

overvågningsaudit, at kravene i ISO 50001-standarden og Energistyrelsens 

kravsspecifikation bliver fulgt.  

Det kan ikke fraviges, at energiledelsessystemet skal være implementeret i 

aftaleperioden. Arbejdet med energiledelsessystemet skal imidlertid opfattes som 

en dynamisk proces. Det kan f.eks. som følge af interne evalueringer vise sig 

hensigtsmæssigt at ændre en del af procedurerne, der indgår i 

energiledelsesbeskrivelsen på aftaletidspunktet, hvis arbejdet med energiledelse 

viser, at det er nødvendigt, f.eks. som følge af ændret produktsammensætning, 

ændret råvaresammensætning eller som følge af andre ændringer i virksomheden 

eller dens produktion. I sådanne tilfælde forudsættes det, at det ændrede system 

stadig overholder kravene til energiledelsessystemet.  

Sådanne ændringer skal belyses og begrundes nøje. Dokumentationen herfor skal 

opbevares i virksomheden således, at certificeringsorganet ved et besøg på 

virksomheden har mulighed for at kontrollere, at ændringen er velbegrundet og 

relevant, og at systemet stadig overholder kravene til energiledelse. Begrundelsen 

skal ikke sendes til Energistyrelsen.  

Derimod skal Energistyrelsen skriftligt godkende ændringer af de aftalte 

forpligtelser, som f.eks. bortfald og ændringer i særlige undersøgelser. 

I aftalen fastlægges efter aftale en to måneders periode indenfor hvilken 

overvågningsauditten skal foretages. Inden for denne periode kan virksomheden 

selv fastlægge tidspunktet for denne overvågningsaudit og vælge hvilket godkendt 

certificeringsorgan man vil anvende.  

mailto:aftale@ens.dk
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Virksomheden betaler selv udgifterne til overvågningsauditten. Er der indgået en 

branche- eller fællesaftale kan der evt. med fordel aftales med det certificerende 

organ, at alle virksomheder, der er tilsluttet aftalen, får foretaget 

overvågningsaudit i samme periode. 

Overvågningsauditten skal vise, at energiledelsessystemet i perioden frem til 

prøvetidspunktet stadig lever op til kravsspecifikationerne, at de efterleves på 

tilfredsstillende vis, samt at evt. ændringer er dokumenteret. Afprøvning af om 

projekter med under 5 års tilbagebetalingstid er gennemført samt fremdriften af 

de særlige undersøgelser indgår i auditten.  

Auditrapporten med bilag skal sendes til Energistyrelsen, på mailadressen: 

aftale@ens.dk, senest en måned efter audit er gennemført. 

Hvis virksomheden har integreret energiledelsessystemet med andre 

ledelsessystemer, f.eks. miljøledelse og/eller kvalitetsledelse, kan 

overvågningsauditten evt. kombineres med audit af disse systemer, således at der 

på én gang foretages en audit af det samlede system.  

6.2. Årlig indberetning til Energistyrelsen 
Virksomhederne skal årligt, senest 1. juni, indsende en indberetning til 

Energistyrelsen. Er virksomhederne tilsluttet en branche- eller fællesaftale, kan 

brancheforeningen/fællesrepræsentanten indsende indberetningen samlet til 

Energistyrelsen. Dog gælder også i dette tilfælde, at indberetningen skal indsendes 

til Energistyrelsen senest den 1. juni. 

Virksomheden skal bl.a. indberette det seneste års energi- og brændselsforbrug, 

udvikling i indikatorer for energipræstation (EnPI’er), status på 

energibesparelsesprojekter m.m. Derudover skal der indberettes en kortfattet 

beskrivelse af de energieffektiviseringsprojekter, der er gennemført. De EnPI’er 

som indberettes ved den årlige indberetning, skal være de samme, som blev 

fastlagt i forbindelse med aftaleindgåelsen.  

Virksomheden skal anvende Energistyrelsens skabelon for årlig indberetning, som 

vil blive sendt til virksomhederne og desuden lagt på Energistyrelsens hjemmeside, 

www.ens.dk/tilskudPSO.  

Virksomhederne skal indsende de årlige indberetninger til Energistyrelsen. 

Såfremt virksomheden skal indsende oplæg til aftale og have indgået aftale i på et 

tidspunkt lige omkring den 1. juni, kan det fremgå af aftalen, om den første 

indberetning evt. skal foregå på et andet tidspunkt end 1. juni.  

6.3. Slutindberetning til Energistyrelsen 
Senest tre måneder efter aftalens udløb skal virksomheden indsende en 

slutindberetning til Energistyrelsen. Denne indberetning er en opsummering og 

status over den forløbne aftaleperiode. 

Slutindberetningen skal indeholde en række af de samme elementer som den 

årlige indberetning. Derudover skal slutindberetningen også indeholde ledelsens 

http://www.ens.dk/tilskudPSO
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vurdering af energiledelsessystemets funktion i aftaleperioden og overholdelse af 

aftalekravene, samt ledelsens oplæg til forbedringer af energiledelsessystemet i en 

evt. efterfølgende aftaleperiode. Endvidere skal der tages stilling til, om de 

projekter der er blevet gennemført i aftaleperioden peger frem mod nye projekter 

i en evt. efterfølgende aftaleperiode. 

Er der tale om en branche- eller fællesaftale, skal 

brancheforeningen/fællesrepræsentanten derudover indsende en samlet 

vurdering af aftalen på branche/fælles-niveau.  

Energistyrelsen vil udarbejde en skabelon, som virksomhederne og/eller 

brancheforeninger/fællesrepræsentanter skal anvende ifm. slutindberetningen. 

Skabelonen vil blive sendt til de enkelte virksomheder og 

brancheforeninger/fællesrepræsentanter. Derudover vil skabelonen til 

slutindberetningen blive lagt på Energistyrelsens hjemmeside. 

6.4. Godkendelse af overholdelse af aftalen 
Såfremt den årlige auditrapport viser, at energiledelsessystemet fungerer 

tilfredsstillende og at virksomheden opfylder aftalevilkårene, godkender 

Energistyrelsen opfyldelsen af aftalen på audittidspunktet. Virksomheden er 

hermed sikret tilskud fra tilsagnsperiodens start frem til dette tidspunkt. 

Såfremt auditrapporterne derimod viser, at virksomheden ikke har overholdt 

aftaleforpligtelserne, kan Energistyrelsen bestemme, at der foreligger en væsentlig 

misligholdelse af aftalen og at forudsætningen for overholdelse af aftalen ikke er 

opfyldt. Energistyrelsen kan i så fald opsige aftalen og bestemme, at udbetalt 

tilskud skal tilbagebetales fra seneste godkendelse eller aftalens indgåelse. 

Styrelsens beslutninger om opsigelse af aftalen og tilbagebetaling af tilskud kan 

indbringes for Energiklagenævnet. 

Når aftalen er udløbet, godkender Energistyrelsen overholdelsen af aftalen på 

baggrund af slutindberetningen.  
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7. Generelle forhold under og efter aftaleperioden

7.1. Udbetaling af tilskud 
Det er Energinet.dk, som udbetaler tilskuddet til virksomheden. Tilskuddet 
beregnes på baggrund af p-enhedens totale, faktiske, målte elforbrug, målt på p-
enhedens fjernaflæste, timebaserede afregningsmåler.  

Med hensigtserklæringen giver virksomheden tilladelse til, at Energinet.dk 
anvender data om p-enhedens elforbrug gennem virksomhedens netselskab. 

Tilskuddet opgøres og udbetales månedligt af Energinet.dk. Som regel vil tilskuddet 
baseret på en given måneds forbrug blive udbetalt den 25. i den efterfølgende 
måned. Det tilskud der udbetales løbende beregnes på baggrund af p-enhedens 
elforbrug og 60 pct. af den forventede tilskudssats. Dette bl.a. for at sikre, at 
grænsen på 85 pct. af PSO-satsen ikke overskrides. På baggrund af november 
måneds forbrug, vil der blive foretaget en opgørelse og regulering af hele årets 
elforbrug, således at hele årets pulje så vidt muligt udbetales.  

Tilskud udbetales med det beløb, som overstiger minimumsgrænsen på 20.000 kr. 
årligt. Hvis en virksomhed har flere aftaler, udgør minimumsgrænsen 20.000 kr. 
årligt pr. aftale. Tilskud til virksomheder, som har tiltrådt en branche- eller 
fællesaftale udbetales uden fradrag af minimumsgrænsen. Første gang fradraget 
bliver beregnet og evt. modregnet i det udbetalte tilskud, er når virksomheden har 
indgået aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Herefter vil fradraget 
indgå i årets første tilskudsudbetaling. 

Overstiger det årlige udbetalte tilskud 500.000 kr., skal virksomheden årligt 
tilsende Energistyrelsens en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret 
revisor m.v., der attesterer, at grundlag m.v. for tilskuddet er korrekt opgjort. 
Energistyrelsen udarbejder en revisionsinstruks, som skal følges. 
Revisionsinstruksen vil blive lagt på Energistyrelsens hjemmeside, 
www.ens.dk/tilskudPSO.  

Tilskuddet er skattepligtigt i udbetalingsåret. 

7.2. Tilbagebetaling af tilskud 
Har virksomheden uretmæssigt fået udbetalt tilskud, herunder også hvis det 

udbetalte beløb har været for stort, vil tilskuddet blive krævet tilbagebetalt.  

Det er Energistyrelsen der afgør, om virksomheden skal tilbagebetale tilskud. 

Afgørelsen kan bl.a. træffes, hvis virksomheden ikke opfylder sine forpligtigelser i 

aftalen, opgiver urigtige oplysninger eller opsiger aftalen, jf. § 29 i bekendtgørelse 

nr. 1139 af 28. september 2015. Energistyrelsens afgørelse kan påklages til 

Energiklagenævnet.  

For meget udbetalt tilskud vil blive krævet tilbagebetalt af Energinet.dk. 

7.3. Ændring og opsigelse af aftale 
Aftalen indeholder standardvilkår om genforhandling og opsigelse. I aftaleperioden 

kan aftalen genforhandles, hvis forudsætningerne for denne ændres væsentligt. 
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En aftale kan være baseret på en forudsætning, som efterfølgende viser sig ikke at 

holde stik. Dette er f.eks. tilfældet, hvor en planlagt nedlæggelse af et 

produktionsafsnit ikke finder sted, eller hvis der sker en væsentlig udvidelse af 

virksomheden, f.eks. ved opkøb af en anden virksomhed. Virksomheden skal straks 

informere Energistyrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomheden, som 

har betydning for aftalen.  

Energistyrelsen vil i sådanne tilfælde kræve, at det dokumenteres, at aftalen fortsat 

er opfyldt. For en evt. udvidet del af virksomheden vil Energistyrelsen kræve, at der 

opbygges et energiledelsessystem, gennemføres en energigennemgang, herunder 

screening og energihandlingsplan, hvoraf projekter med under 5 års 

tilbagebetalingstid og særlige undersøgelser til gennemførelse fremgår. 

Energistyrelsen kan opsige aftalen, hvis forudsætningerne for aftalen ændres 

væsentligt og Energistyrelsen og virksomheden under genforhandling ikke kan blive 

enige om en ændring af indholdet af aftalen. Energistyrelsen kan endvidere 

ophæve aftalen, hvis virksomheden misligholder aftalen.  

Virksomheden kan når som helst opsige aftalen. 

7.4. Fornyelse af aftale 
En aftale kan maksimalt løbe i tre år. Ønsker virksomheden herefter at indgå en ny 

aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, skal virksomheden indsende 

en ny hensigtserklæring, indsende nyt oplæg til aftale, forhandle en ny aftale m.m. 

Hensigtserklæringen kan med fordel indsendes i god tid inden udløb af tidligere 

aftale. Herved er det muligt at sikre, at udbetaling af tilskud fortsætter, under 

forudsætning af, at Energistyrelsen kan give betinget tilsagn om tilskud på 

baggrund af den nye hensigtserklæring.  

7.5. Kontrol og tilsyn 
Enhver der modtager tilskud efter denne tilskudsordning er forpligtet til efter 

anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for 

Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.  

Energistyrelsen har jf. § 7, stk. 2 i lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til 

elintensive virksomheder, til enhver tid mod behørig legitimation uden 

retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk 

person, der har modtaget tilskud efter loven. På tilsvarende måde har 

Energistyrelsen adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder 

også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til 

brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller regler, der er fastsat i medfør af 

loven. 

Den, der har modtaget tilsagn om tilskud, skal efter anmodning fra Energistyrelsen 

yde den fornødne hjælp ved kontrollens gennemførelse, og ovennævnte materiale 

skal udleveres eller indsendes til Energistyrelsen. 
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7.6. Offentliggørelse af tilskudsmodtagere 
For tilsagn om tilskud givet efter 1. juli 2016 skal Energistyrelsen i henhold til EU-

Kommissionens statsstøtteregler offentliggøre oplysninger om tilskudsmodtager og 

tilskudsbeløb m.m., når tilskuddet til den enkelte virksomhed overstiger 500.000 

euro (svarende til ca. 3,75 mio. kr.).  

7.7. Klagemuligheder 
Det fremgår af bekendtgørelsen § 37, stk. 1 og 2, at Energistyrelsens afgørelser om 

opgørelse af tilskudsgrundlaget og om ophævelse af aftale om energieffektivisering 

og tilbagebetaling af tilskud kan påklages til Energiklagenævnet inden 4 uger efter 

datoen for meddelelse om afgørelse. Energiklagenævnets afgørelser kan ikke 

indbringes for anden administrativ myndighed. Der fremgår videre af 

bekendtgørelsens § 37, stk. 3, at afgørelser truffet af Energistyrelsen på andre 

områder i forbindelse med tilskudsordningen ikke kan indbringes for anden 

administrativ myndighed. Energistyrelsens og Energiklagenævnets afgørelser kan 

ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse 

foreligger. 

Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet jf. § 12 i lov nr. 574 

af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder, skal være anlagt inden 

6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. 

7.8. Straf 
Ifølge bekendtgørelse nr. 1139 af 28. september 2015 § 38 kan den, der groft 

uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om grundlaget for 

udbetaling af tilskud eller den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 16 

eller § 33 i bekendtgørelsen eller fortier oplysninger om grundlaget for udbetaling 

af tilskud, straffes med bøde medmindre højere straf er forskyldt efter anden 

lovgivning.  

Den der begår de ovenfornævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at få 

udbetalt tilskud, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, med 

mindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.  

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. 

7.9. Lov- og retsgrundlag 
Ordningen bygger på følgende lov- og retsgrundlag: 

- Kommissionens meddelelse om retningslinjer om statsstøtte til 

miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 af 28. juni 2014 (2014/C 200/01). 

- Lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder 

- Bekendtgørelse nr. 1139 af 28. september 2015 om statstilskud til elintensive 

virksomheder 
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Bilag A – Tilskudsberettigede NACE-koder 
EU-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-

2020, bilag 3 
Virksomheder med følgende NACE-koder er tilskudsberettigede i den nye tilskudsordning. 
Såfremt en eller flere af din virksomheds produktionsenheder har en hovedaktivitet blandt 
listens 68 aktiviteter, har virksomheden mulighed for at søge om tilskud hos 
Energistyrelsen. En betingelse for at opnå tilskud til PSO-betalingen er, at virksomheden 
indgår en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Læs mere på 
www.ens.dk\tilskudPSO 

NACE-kode Branche 

510 Indvinding af stenkul 

729 Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme 

811 Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer 

891 
Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og 
gødningsstoffer 

893 Saltindvinding 

899 Anden råstofindvinding i.a.n. 

1032 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft 

1039 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 

1041 Fremstilling af olier og fedtstoffer 

1062 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter 

1104 Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer 

1106 Fremstilling af malt 

1310 Forbehandling og spinding af tekstilfibre 

1320 Vævning af tekstiler 

1394 Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer 

1395 
Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen 
beklædningsartikler 

1411 Fremstilling af beklædningsartikler af læder 

1610 Udsavning og høvling af træ 

1621 Fremstilling af finerplader og træbaserede plader 

1711 Fremstilling af papirmasse 

1712 Fremstilling af papir og pap 

1722 
Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler 
af papir og pap 

1920 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter 

2011 Fremstilling af industrigasser 

2012 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 

2013 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier 

2014 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 

2015 Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter 

2016 Fremstilling af plast i ubearbejdet form 
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2017 Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form 

2060 Fremstilling af kemofibre 

2110 Fremstilling af farmaceutiske råvarer 

2221 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast 

2222 Fremstilling af plastemballage 

2311 Fremstilling af planglas 

2312 Formning og forarbejdning af planglas 

2313 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. 

2314 Fremstilling af glasfiber 

2319 Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) 

2320 Fremstilling af ildfaste produkter 

2331 Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser 

2332 Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler 

2342 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler 

2343 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele 

2349 Fremstilling af andre keramiske produkter 

2351 Fremstilling af cement 

2352 Fremstilling af kalk og gips 

2399 Fremstilling af asfalt og tagpap 

2399 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. 

2410 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 

2420 Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål 

2431 Fremstilling af stænger ved koldtrækning 

2432 Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning 

2434 Fremstilling af tråd ved koldtrækning 

2441 Fremstilling af ædelmetaller 

2442 Fremstilling af aluminium 

2443 Fremstilling af bly, zink og tin 

2444 Fremstilling af kobber 

2445 Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller 

2446 Oparbejdning af nukleart brændsel 

2451 Støbning af jernprodukter 

2452 Støbning af stålprodukter 

2453 Støbning af letmetalprodukter 

2454 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter 

2611 Fremstilling af elektroniske komponenter og plader 

2680 Fremstilling af magnetiske og optiske media 

2720 Fremstilling af batterier og akkumulatorer 

3299 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 

3832 Genbrug af sorterede materialer 



Generelt
• Særlige undersøgelser
• Forskning og udvikling
• Benchmarking
• Standby- og tomgangsforbrug
• Vedligehold
• Målere og instrumentering
• Isolering af procesanlæg og forsyning
• Indkøb af motorer, pumper, ventilatorer, it,

lyskilder m.m.

Nøgletal
• Overordnede vs. operationelle
• Procedurer, ansvar og opfølgning

Adfærd
• Operatørindflydelse
• Dårlige vaner
• Uddannelse
• Kampagner

Råvarer
• Kvalitet/specifikationer ift. behov
• Symbioser (omverdenen)
• Alternative råvarer, genbrug og

recycling, forbehandlede råvarer
Produktion
• Oppetid/OEE og tomgang
• Minimering af spild (MUDA)
• SOPs og tavlemøder
• Logisitik, produktionsstyring

Procesanlæg
• Optimering af procesparametre
• Processens virkningsgrad
• Ændring af produktionsforløb og ”recept”
• Optimering af interne varmevekslinger
• Ny teknologi/alternative metoder
• Procedure for rengøring/CIP/SIP
• Bypass af udstyr

Bygning
• Tab i klimaskærm (isolering og utætheder)
• Styring/kontrol af rumvarmeanlæg/HVAC
• Brugsvand, Rengøring
• Opvarmning

Produkt
• Kvalitet/specifikationer ift. behov
• Produktudvikling

Forsyningsanlæg
• Forsyningskrav vs. processers behov
• Periodevis reduktion af tryk, temperatur og flow
• Virkningsgrad for forsyningsanlæg
• Alternativ forsyning (VE, varmepumper, fjern-

varme m.m.)
• Overskudsvarme til rumvarme/proces/ekstern

SCREENING

Bilag B
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Bilag C – Beskrivelse af kategorier for slutanvendelse af 
energi 

I forbindelse med beskrivelse af de energibesparende projekter i såvel 

screeningslisten og handlingsplane, skal virksomheden angive, hvilken 

slutanvendelse energibesparelsen vedrører. I Energistyrelsens skabeloner til 

screeningsliste og handlingsplan er angivet 21 kategorier, som findes i en drop-

down menu.  

Belysning Omfatter al belysning, såvel indendørs som udendørs og 

omfatter både almen belysning og særbelysning. 

Blæsere Energi anvendt til at drive blæsere, som benyttes i forbindelse 

med udstyr og processer, hvor luft eller røggasser skal 

transporteres eller til tryksætning af procesluft. 

Brænding/sintring Omfatter brænding og evt. den forudgående tørring af 

materialer. Brænding foregår typisk i tunnelovne eller 

roterovne. 

Destillation Omfatter energi anvendt i destillationsprocesser, herunder 

også deorisering. 

Elmotorer og 

transmission 

Omfatter energi anvendt til diverse elmotorer og transmission. 

Kategorien omfatter også energi til centrifugering, presning og 

intern, eldrevet transport. 

Hydraulik Energi anvendt til hydraulik, som typisk anvendes som 

energiomsætter fra elmotorer eller dieselmotorer. 

Inddampning Energi anvendt til inddampning, som typisk er opkoncentrering 

af flydende produkter inden en egentlig tørringsproces. 

It og anden elektronik omfatter energi som anvendes til at drive (de 

effektforbrugende enheder) it og anden elektronik. 

Kedel- og nettab Omfatter det energitab der er i kedler og net ved produktion og 

distribution af energi i virksomheden. 

Køl/frys (ekskl. 

rumkøling) 

Omfatter energiforbrug der går til proceskøling i forbindelse 

med køling af produktionsprocesser, fødevareproduktion, 

maskinkøl, affugtning m.v. som kræver køling over 

frysepunktet. Derudover energi anvendt til frysning, fx ifm. 

indfrysning af produkter og frostlager. Energi anvendt til 

rumkøling for komfort er ikke omfattet.  

Opvarmning/kogning Energi anvendt til opvarmning eller kogning omfatter 

pasteurisering, blanchering, ekstraktion, sterilisering, 

rengøringsvand til produktionsanlæg, vask af råvarer samt 

varmholdelse af tanke og rør. 

Overskudsvarme Overskudsvarme er ikke i sig selv en egentlig slutanvendelse, 

men er den varme der er til rådighed, når et anlæg eller en 

proces i en virksomhed er optimeret så meget som muligt, 

hvad angår udnyttelse af spildvarme. Overskudsvarme som 

slutanvendelse handler således mere om at kategorisere 

projektet 

Pumpning Omfatter energi der anvendes til pumper med tilhørende 

rørledninger, ventiler og armaturer.  

Rumkøling For rumkøling menes køling, hvor der betales speciel afgift. Det 
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drejer sig om komfortkøling samt køling af fx. it og 

kommunikation. 

Rumvarme Energi anvendt til opvarmning af rum, inklusive varmt vand til 

lokalerengøring og komfortformål, men eksklusive rumvarme i 

særlige rum med driftstemperaturer på mindst 45oC samt i rum 

til lagring af oste, spegepølse m.m. (denne rum-varme indgår 

under Opvarmning/kogning) 

Rumventilation Omfatter energi der anvendes til af fjerne varme, lugt og 

forureningsgener. Energiforbrug til opvarmning/afkøling af 

luften i rum indgår i slutanvendelserne ”rumvarme” og 

”rumkøling” og skal derfor angive under disse slutanvendelser. 

Energiforbruget til blæsere, som ikke er rumventilation hører 

under slutanvendelsen ”blæsere”. 

Smeltning/støbning Energi anvendt til smeltning eller støbeprocesser, Inklusiv også 

varmholdelse af smeltede materialer, plaststøbemaskiner og 

varmelegemer i ekstrudere 

Styring og automation Energiforbrug til styring og automation kan indgå som en 

integreret del af andre processer. Det kan både være 

energiforbrug til processtyring og til bygningsstyring som fx 

SRO- eller CTS-anlæg m.m.   

Trykluft Energien der anvendes til at producere trykluft med 

kompressorer. Trykluft omfatter luft med et overtryk mellem 

0,5 og 10 bar. 

Tørring Energi der anvendes til tørring, hvor vand, fugt og 

opløsningsmidler skal fjernes fra råvarer, havfabrikata og 

færdigvarer i bearbejdningsprocessen. Inklusive energi anvendt 

til bagning og tørring/hærdning af lak. 

Varmepumpers 

energiforbrug 

Energiforbruget afhænger af varmepumpetypen - for 

kompressionsvarmepumper er det elforbrug og for 

absorptionsvarmepumper termisk energiforbrug. Der ydes ikke 

tilskud PSO-betalingen til det elforbrug der anvendes til 

varmepumper ifm. fremstilling af varme, som leveres ud af 

virksomheden. 




