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Vejledning til kontrol af realisering ved udlevering af eller rabat til køb af 

mindre energibesparende udstyr 

 

Denne vejledning har til formål at beskrive, hvordan et forpligtet net- eller 

distributionsselskab (herefter forpligtet selskab) skal efterleve krav til 

dokumentation af realisering af energibesparelser opnået ved udlevering af eller 

rabat til køb af mindre energibesparende udstyr. I disse særtilfælde kan realisering 

ikke dokumenteres, som beskrevet i afsnit 11.6.1 i Aftale om energiselskabernes 

energispareindsats af 16. december 2016 (Energispareaftalen). Dokumentation for 

realisering af denne type energisparesager skal følge retningslinjerne beskrevet i 

Energispareaftalens afsnit 11.6.3. 

 

I denne vejledning beskrives følgende elementer: 

 

 Regelafsæt for dokumentation af realisering 

 Generelt om kontrol af realisering 

 Hvem kan udføre stikprøven? 

 Stikprøvens omfang og metode 

 Afrapportering og opfølgende handling 

 

Regelafsæt for dokumentation af realisering 

I Energispareaftalen fremgår det af afsnit 11.6, at der for alle indberettede 

energisparesager skal foreligge dokumentation for realisering. Hvor et forpligtet 

selskab eller en aktør realiserer besparelser ved at udlevere eller give rabat til køb 

af mindre energibesparende udstyr, fremgår det i Energispareaftalens afsnit 11.6.3, 

at realisering kan dokumenteres ved en skriftlig bekræftelse fra slutbrugeren, med 

angivelse af navn, telefonnummer og adresse samt tidspunkt for bekræftelse, på at 

udstyret, der er udleveret eller givet rabat til, installeres maksimalt to måneder efter 

bekræftelsen. Derudover pålægges det forpligtede selskab, der indberetter 

besparelserne, at gennemføre stikprøve af, at udstyret er installeret som forudsat i 

slutbrugerens skriftlige bekræftelse. Denne mulighed gælder alene 

energisparesager op til 5 MWh.  
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Generelt om kontrol af realisering 

Formålet med stikprøven er at sikre, at besparelsen, der er indgået aftale, om også 

er realiseret, og at udstyret er installeret, som forudsat i den skriftlige bekræftelse 

underskrevet af modtageren af udstyret. 

 

Kontrollen af realisering skal foretages inden indberetning af energisparesagerne 

og kan foretages løbende over året. Det forpligtede selskab skal sikre, at samtlige 

indberettede energisparesager af denne type har været omfattet af stikprøven. 

 

Hvem kan udføre stikprøven? 

Stikprøven udføres internt af det forpligtede selskab og kan udføres af alle 

medarbejdere med tilstrækkeligt indsigt i Energispareaftalens retningslinjer og de 

konkrete bestemmelser beskrevet i aftalens afsnit 11.6.3. Det forpligtede selskab 

kan uddelegere udførelsen af kontrollen til tredjepart, dog ikke til aktører der er 

involveret i aftalekæden i forhold til slutkunderne.  

 

Stikprøvens omfang og metode 

Stikprøvens omfang skal afspejle antallet af energisparesager af denne type fra én 

given aktør i indberetningsåret.  

 

Som en del af vejledningen er der udarbejdet et regneark til fastsættelse af 

omfanget af stikprøven. Der skal ved fastsættelse af stikprøvens omfang tages 

højde for antallet af energisparesager, der forventes indberettet af denne type. 

Regneark til fastsættelse af stikprøvens størrelse kan hentes på Energistyrelsens 

hjemmeside (link) under Aftalegrundlag og lovgivning. Kontrollens omfang er 

baseret på antallet af energisparesager af denne type uanset størrelse (dog højst 5 

MWh) fra én given aktør. Hvis et selskab har aftaler med flere aktører, skal der 

altså udtrækkes en stikprøve fra hver af aktørerne og stikprøvestørrelsen tager 

udgangspunkt i antallet af sager det den enkelte aktør.  

 

En stikprøve udvælges tilfældigt blandt aktørens sager og skal være repræsentativ 

for den samlede mængde besparelser af denne type.  

 

Kontrollen kan eksempelvis foretages som telefoninterview med modtagerne af 

udstyret, ved indhentning af dokumentation for realisering, markkontrol mv. Ved 

mistanke om systematiske afvigelser skal kontrollen udvides med flere sager. 

 

Afrapportering og opfølgende handling 

Stikprøvens resultater tages til efterretning af det forpligtede selskab eller tredjepart 

der har udført kontrollen. Det pålægger det forpligtede selskab at sikre, at der tages 

de fornødne korrigerende handlinger overfor aktøren der har realiseret 

besparelserne såfremt stikprøven afdækker afvigelser i realisering. Såfremt 

stikprøven påviser mangler i realiseringen hos slutbrugerne, skal der foretages 

korrigerende handlinger, således at de besparelser der indberettes i sidste ende 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/model_til_fastsaettelse_af_stikproeve_til_kontrol_af_realisering_1.0.xlsx
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afspejler de samlede realiserede besparelser for denne type tiltag. Det forpligtede 

selskab har til ansvar at sikre, at indberetningen stemmer overens med det faktisk 

realiserede antal energisparesager jf. stikprøven. Konkret betyder det, at påvises 

der fejl i 10 pct. af stikprøvens mængde (MWh) skal den samlede indberettede 

mængde (MWh), der udgør grundlag for stikprøven korrigeres med 10 pct. 


