
 

Vejledning vedrørende ansøgning som  

Uvildig ekspert i energieffektiviseringsordning for overskudsvarme 
 

Om ordningen 
Virksomheder kan opnå fritagelse for overskudsvarmeafgift ved tilslutning til energieffektiviserings-
ordningen for overskudsvarme (herefter ordningen). Ordningen indebærer, at virksomheder løbende 
gennemfører energigennemgange af processer og anlæg relateret til overskudsvarme med henblik på at 
identificere potentialer for energieffektiviseringer, og energieffektiviseringer med en tilbagebetalingstid på 
op til 5 år skal gennemføres.  

Virksomheder, der tilslutter sig ordningen, skal sørge for, at der er gennemført energigennemgange m.v. i 
henhold til retningslinjerne for ordningen. Eksterne uvildige eksperter med indgående kendskab til 
energieffektiviseringer i industrien, overskudsvarme og ordningens retningslinjer skal verificere, at 
retningslinjerne for energigennemgange m.v. overholdes. 

 

Kompetencekrav til uvildige eksterne eksperter 
For at blive godkendt som uvildig ekstern ekspert skal ansøger opfylde de kompetencekrav, der fremgår af 
§10 i Bekendtgørelse om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme. 

En godkendelse forudsætter følgende: 

Grunduddannelse 
Ansøger skal have en teknisk uddannelse på master eller bachelorniveau som civilingeniør, diplomingeniør, 
maskinmester eller lignende, som er relevant i forhold til energiforbrug og energibesparelser i 
erhvervsvirksomheder. 

Erhvervserfaring 
Ansøger skal have mindst tre års erhvervserfaring inden for sit felt, og ansøger skal have arbejdet med 
energieffektivisering i industrivirksomheder i mindst 2.000 timer inden for de seneste fem år. 
Erfaringerne fra industrivirksomheder skal desuden omfatte:  

- Teknisk-økonomisk vurdering af energieffektiviseringsmuligheder, samt præsentation og 
rapportering heraf, samt kendskab til energistyring og/eller energiledelse. 

- Indgående kendskab til analyse af produktionsudstyr, energiforsyning og energiforbrug, herunder 
forbrug af el, rumvarme, procesvarme 

- Erfaring med energieffektivisering af energitunge processer. 
- Erfaring med varmegenvinding og varmepumpeanlæg 
- Opdateret viden om markedets mest energieffektive procesudstyr i økonomisk og driftsmæssig 

sammenhæng 
- Solidt kendskab til den lovgivning, der regulerer processer og aktiviteter, som har væsentlig 

betydning for energiforhold eller -forbrug inden for det specifikke brancheområde. 
 

Erfaringen skal dokumenteres ved rapporter, referencelister eller tilsvarende.  



 

For hver rapport, referencer eller lign uddybes følgende: 

• Emnet, typen og omfanget 
• Antal timers eget arbejde 
• Arten af eget arbejde  
• Arbejdets relation til ovenstående liste 

 

Behandling af ansøgninger 
Energistyrelsen skal godkende de uvildige eksterne eksperter, før de kan foretage verificeringer.  

På grundlag af ansøgningen træffer Energistyrelsen afgørelse om godkendelse som uvildig ekspert i medfør 
af § 10 i Bekendtgørelse om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme. 

En godkendelse er gyldig i 4 år, og den kan forlænges til en ny periode hvis de beskrevne betingelser i §10, 
stk. 6 i bekendtgørelsen er vurderet opfyldt.  

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproces, behandling af ansøgninger eller ansøgningsskemaet og bilag 
kan du kontakte efo@ens.dk.  
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