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Opgaveoversigt for energiselskabernes energispareindsats 

 

Nærværende notat redegør kort for de største arbejdsopgaver relateret til 
energiselskabernes energispareindsats i 2018, samt angiver fordelingen af timer for 
opgaverne baseret på de i alt 14,5 årsværk, der for nuværende er allokeret til i ES-
teamet samt en tidsplan for udførslen af disse opgaver.  
 
Oversigt over arbejdsopgaver  

Der er taget udgangspunkt i 14,5 årsværk, hvor 1 årsværk svarer til 1400 timer. 
Dette svarer til 20.300 timer.  Der er derudover angivet, hvorvidt opgaven har en 
høj, mellem eller lav prioritet.  
 
Hertil bemærkes, at 12 ud af de 14,5 årsværk er gebyrfinansieret, hvilket sætter en 
begrænsning på, hvilke typer opgaver det er tilladt at timeregistrere for iht. 
overholdelse af § 43 i grundloven. Dette betyder, at almindelige 
myndighedsopgaver såsom ministerbetjening, udarbejdelse af 
administrationsgrundlag, bekendtgørelser og lignende ikke må varetages af de 
gebyrfinansierede årsværk. Nedenstående oversigt er derfor inddelt efter en 
overordnet vurdering af, hvilke opgaver der kan varetages af de gebyrfinansierede 
årsværk, og hvilke opgaver der ikke kan.  
 

Energistyrelsen  Timer Prioritering 

I alt 20.300 Høj/Mellem/Lav 

Daglig drift   
Sekretariatsfunktion for Teknisk Arbejdsgruppe, implementering og administration af 
energispareindsatsen 

1400 Høj 

Besvarelser af henvendelser fra borgere, aktører og forpligtede energiselskaber 1400 Mellem 
Generel informationsindsats via hjemmeside og nyhedsbrev  100 Mellem 
Samarbejde med SET ifm. Afgørelser, aktindsigt, indberetning og lignende 700 Mellem 
Drift af intern database til håndtering af tilsyn, selskabernes oplysninger, 
kontrolresultater mv. 

200 Mellem 

Kontrol af brugen af standardværdikatalog 200 Høj 
Kurser, informationsoplæg og vejledning af aktører og de forpligtede 
energiselskaber 

350 Høj 

Præcisering af retningslinjer i form af vejledninger, brochure og case-eksempler 200 Høj 
Informationsindsats overfor borgere i form af kampagner eller lignende 700 Lav 
Besvare øget antal henvendelser vedrørende principielle sager og projekter af 
særlig teknisk karakter som følge af afskaffelse af ekstern verifikationsenhed 

700 Høj 

Kontrol og tilsyn   
Opfølgning på omkostningsanalyse  1400 Høj 
Igangsætte ny omkostningsanalyse 350 Høj 
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Opfølgning på stikprøvekontrol  1400 Høj 
Igangsætte ny stikprøvekontrol  350 Høj 
Træffe afgørelser om principielle sager/projekter af særlig teknisk karakter 700 Høj 
Igangsætte særkontroller  350 Høj 
Opfølgning op særkontrol  1400 Høj 
Særlig opfølgning overfor selskaber med tidligere utilstrækkelige kontrolresultater, 
herunder kontrolbesøg og evt. opfølgende særkontroller 

700 Høj 

Gennemgang af auditrapporter samt afrapportering herom, opfølgning overfor 
selskaberne og evt. i gangsætte særkontroller 

700 Høj 

Årsrapport fra Energistyrelsen om kontrol af energispareindsatsen samt case-
database om afgørelser fra div. kontroller 

350 Lav 

Kontrol af dato vedr. selskabernes over-/underdækning ift. indberetning om 
selskabernes målopfyldelse og overgangen mellem 2012-aftalen og 2016-aftalen 

100 Lav 

Håndtering af indberetninger vedr. målopfyldelse efter 2018 50 Mellem 
Håndtering af selskaber der evt. træder ud af aftalen, herunder forpligtelse, over-
/underdækning, mv. 

100 Lav/Høj 

Øget kontrol af aktøraftaler og selskabernes kvalitetssikring heraf 350 Høj 
Kontrol af aktørernes og selskabernes hjemmesider ift. overholdelse af krav om 
information mv. samt opfølgning hos de forpligtede selskaber 

50 Mellem 

Ledelse  1400  
Driftsmøder med DEP og SET ang. samarbejde om tilsyn   
Teammøder   
Administration, resultat- og målstyring samt intern drift/økonomi   
Chef- og direktionsmøder   
Ministerbetjening, samarbejde med DEP og opgaver ift. FT   
VUS/LUS   
1:1 med medarbejdere og direktion   
Møder med interessenter   
Deltagelse i konferencer og lignende   
Deltagelse i TAG-møder   
Styring af tilsyn og kontrol   
Møder med aftaleparter   
Godkendelse af sager   
Øvrigt   
Ministerbetjening og ikke gebyrdækkede opgaver   
Ministerbetjening og bestillinger fra DEP 1100 Høj 
Udarbejdelse af bekendtgørelse 700 Høj 
Vejledninger, administrationsgrundlag og tilsynsrammer pba. ny bekendtgørelse 700 Høj 
Analyse og udvikling   

Overflyttelse til handelsselskaber (hvis dette stadig efterspørges af regeringen efter 
EE-analyse/Ny energiaftale) 

700 Høj/Lav 

Etablering af intern database til håndtering af tilsyn, selskabernes oplysninger, 
kontrolresultater mv. 

700 Mellem 

Input/delanalyser til brug for ny energiaftale 700 Høj 

 


