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Energistyrelsen 

 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Invitation til at afgive tilbud på opgave 
vedrørende ”Nøgletalsdatabase for 
virksomheders energibrug i udvalgte brancher” 
 

 

1. Formål 

 

Opgaven formål 

 

 Opgavens formål er at lave en nøgletalsdatabase, der kan generere 

overordnede energiforbrugsnøgletal (el - og varmeforbrug) for 

virksomheder på underbrancheniveau baseret på eksisterende 

energiforbrugsdata fra BBR og samkøring med virksomhedsregistre fra 

Danmarks Statistik, bl.a. CVR-registret. Nøgletallene skal etableres for 

handel- og servicevirksomheder på DB07-brancheniveau. 

Nøgletalsdatabasen skal bruges af virksomheder og rådgivere med 

henblik på at vurdere om en given virksomhed har et højt, middel eller 

lavt energiforbrug i forhold til sammenlignelige virksomheder. 

 

Der er formentlig datatekniske udfordringer med opgaveløsningen. Et 

sekundært formål er derfor 

 

 At vurdere i hvilken grad BBRs energiforbrugsdata kan udnyttes til 

ovenstående formål. Konsulenten skal beskrive udfordringerne. 

 

 

1.1 Ordregivende myndighed  

Udbuddet gennemføres af nedenstående part, som også er ordregivende 

myndighed: 

 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

1.2 Udbudsramme 

Udbudsrammen er max 340.000 kr.  

 

Kontor/afdeling 

Center for Erhverv  
Dato 

29. august 2016 

 

 

/CBN/MRA 
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1.3 Kontraktligt grundlag  
 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og er under EU’s 

tærskelværdi. 

 

Energistyrelsens standardkontrakt anvendes. Opgavebeskrivelsen er bilag til 

denne. 

   

2. Baggrund 

Som led i regeringens Vækstplan har Energistyrelsen i 2014 etableret et 

Energisparesekretariat (ESS), der skal informere danske virksomheder om 

energieffektiviseringer og understøtte øvrige statslige initiativer, der 

fremmer energieffektiviseringer i virksomheder. ESS skal bl.a. kortlægge, 

udvikle og formidle viden om energieffektiviseringer i erhvervslivet.  

  

Energisparesekretariatet har i tæt dialog med interessenter på området fået 

gennemført overordnede analyser af hhv. erhvervslivets energiforbrug, 

energisparepotentialer i erhvervslivet, barrierer for energieffektiviseringer, 

adfærdsstudier, erfaringer med hidtidige energieffektiviseringsindsatser samt 

erfaringer fra kommunernes indsatser. Der kan læses mere om ESS og vores 

analyser her: http://sparenergi.dk/erhverv 

 

Både interessenter og Energisparesekretariatets analyser peger på, at 

muligheder for at sammenholde sin virksomheds energiforbrug med valide 

og opdaterede nøgletal kan være et nyttigt redskab. 

 

Energiforbrugsnøgletal bruges ofte til at få virksomhederne i tale i forhold 

mulige energieffektiviseringsinitiativer. Erfaringer peger således på, at 

virksomhederne gerne vil vide, om størrelsen af deres energiforbrug er stort 

eller lille ift. sammenlignelige virksomheder, da dette kan indikere, om de 

har større (herunder unødvendige) udgifter end konkurrenterne. 

 

3. Opgavebeskrivelse og leverancen 

 

Opgavens formål er at generere overordnede energiforbrugsnøgletal baseret 

på data fra BBR om leverancer af energi (el, fjernvarme, gas og olie) til 

individuelle adresser/virksomheder. Disse data kobles med relevante registre 

fra Danmarks Statistik herunder bl.a. CVR, og derefter udarbejdes et 

kvalitetssikret datagrundlag, der anvendes til at beregne gennemsnitlige 

energiforbrugsnøgletal for relevante brancher. 

 

Udgifter i forbindelse med etablering af registre fra Danmarks Statistik 

afholdes af konsulenten. Dog kan Energistyrelsen være behjælpelig med 

udtræk fra BBR, og i særdeleshed med udtræk om energiforbrug. 

http://sparenergi.dk/erhverv
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Det forventes, at energiforbruget er på årsbasis, samt at data præsenteres 

som 25%, 50% og 75% fraktil af energiforbruget med henblik på, at 

virksomhederne kan se, hvordan deres energiforbrug ligger i forhold til 

sammenlignelige virksomheder. Se evt. de gamle ELO-nøgletal her: 

http://energiwiki.dk/index.php/N%C3%B8gletal_for_bygninger_-

_ELO_n%C3%B8gletal 

 

Opgaven vedrører virksomheder indenfor handel - og servicebranchen, og 

data skal være på DB07-brancheniveau.  

 

Der skal som minimum udarbejdes nøgletal for to eller flere af følgende 

enheder i nøgletalsdatabasen: 

 

 energiforbrug/m
2
  

 energiforbrug/ansat  

 energiforbrug/omsætning 

 

Konsulenten skal være med til at vurdere hvilke enheder, der giver det mest 

retvisende billede i de enkelte branchers energiforbrug. 

 

Kvalitet af data i BBR 

Baseret på Energistyrelsens hidtidige erfaringer med brug af 

energiforbrugsdata for husholdninger, må det forventes, at mange af de 

beregnede nøgletal vil være utroværdige. Det kan skyldes flere forhold, men 

for husholdninger er det mest oplagte, at der er vanskeligheder med at knytte 

de rette bygninger og det rigtige bygningsareal til et registreret 

energiforbrug, jf. nedenfor. Det er derfor vigtigt, at der tages højde for 

utroværdige oplysninger, og at kvaliteten af data i øvrigt vurderes. 

Konsulenten bør derfor i tilbuddet beskrive, hvordan de vil sikre kvalitet af 

data. 

 

Da visse brancher i handel- og service har størst interesse for ESS, kan der 

undervejs foretages en indsnævring af dataindsamlingen, hvis dette viser sig 

nødvendig.  Da kvaliteten af data er afgørende for databasen skal 

konsulenten forholder sig kvalitativt de sammenkørte data og de beregnede 

nøgletal. For særligt de udvalgte brancher (ca. 35 brancher) prioriteres 

kvaliteten af data meget højt. For disse brancher er kvaliteten af datasættet 

afgørende (f.eks. at sammenhæng mellem adresse og energiforbrug er rigtig, 

samt at energidata i BBR ikke er ”oplagt” forkert).   

 

Det er naturligvis vigtigt, at antallet af observationer i brancherne er stort 

nok til, at nøgletallene er robuste skøn for det gennemsnitlige forbrug i 

brancherne, således at der kan siges noget generelt om energiforbruget i 

http://energiwiki.dk/index.php/N%C3%B8gletal_for_bygninger_-_ELO_n%C3%B8gletal
http://energiwiki.dk/index.php/N%C3%B8gletal_for_bygninger_-_ELO_n%C3%B8gletal
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underbrancherne. Men er dette først opfyldt, prioriteres kvaliteten af data 

højere end ”mere” data. ESS vurderer, at der skal minimum 50 

virksomheder per underbranche for at kunne sige noget generelt om 

energiforbruget i underbranchen.  

 

 

Samkøring af data 

Der kan i forbindelse med samkøring af BBRs energiforbrugsdata og 

registre fra Danmarks Statistik opstå flere problemer. En kendt problematik 

stammer fra, at BBRs energiforbrugsdata skal samkøres via adressen, hvor 

energimåleren er placeret. Det kan være vanskeligt, at bedømme præcist 

hvilke bygninger, hvilket bygningsareal og hvilke virksomheder, som den 

målte energi vedrører. Det gælder særligt, hvis en virksomhed ligger i en 

bygning, med andre virksomheder eller boliger.  

 

Det forventes, at konsulenten i tilbuddet kan dokumentere, at denne har 

erfaring og/eller kompetencer til at imødekomme dette. Konsulenten bedes i 

tilbuddet beskrive, hvordan man påtænker at gribe relevante problematikker 

an. Ved valg af konsulent vil der blive lagt stor vægt på denne del, da det 

vurderes at være afgørende for at kunne løfte opgaven. 

 

Øvrigt 

Udover, at nøgletallene skal være kvalitetssikret er det vigtigt, at selve 

nøgletalsværktøjet er meget brugervenligt. Virksomhedsejerne skal således 

selv kunne anvende databasen, hvis de ønsker det. Det forventes, at 

databasen udarbejdes i excel eller lignende. 

 

Der vil i forbindelse med projektet blive indlagt en midtvejsevaluering, hvor 

proces og foreløbige resultater drøftes og evalueres, således at der er enighed 

om, hvordan projektet opnår de bedste resultater med den, på det tidspunkt, 

opnåede viden. 

 

3.1 Tidsplan 

 

Følgende tidsplan gælder for opgaven, der skal være afsluttet den 1. marts 

2017. 

 

Arbejdet med opgaven skal igangsættes umiddelbart efter kontraktindgåelse, 

jf. Udkast til kontrakt.  

 

Der skal afholdes et opstartsmøde senest en måned efter indgåelse af 

kontrakten. På mødet fremlægges endelig tidsplan og uddybning af metode.  
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Der skal være et midtvejsmøde med en midtvejsevaluering med 

fremlæggelse af foreløbige resultater i uge 48. 

 

Den afsluttende rapport mv. skal leveres til Energistyrelsen senest den 1. 

marts 2017. 

 

Senest 14 dage før afleveringsfrist skal der fremsendes udkast til rapport til 

Energistyrelsen. 

 

 

4. Formkrav til slutleverancen 

 

 Der skal udarbejdes en rapport, der beskriver processen og erfaringerne 

med at indhente energidata fra BBR samt samkøringen med relevante 

registrer fra Danmarks Statistik. Rapporten skal ydermere på et 

overordnet plan vurdere kvaliteten af de energidata, der er hentes fra 

BBR. 

 

 Der skal udarbejdes et værktøj i excel eller lignende med relevante 

nøgletal, som virksomheder og rådgivere kan benytte med henblik på at 

motivere til energibesparelser i SMV-segmenter. 

 

5. Udformning af tilbud 

Tilbud skal afleveres i 1 elektronisk eksemplar i pdf format. Tilbuddet skal 

udformes på dansk og skal afleveres i underskrevet tilstand, evt. som scannet 

forside. Tilbuddet må max udgøre 10 sider, inkl. referencer og 

CV’er/præsentationer af nøglemedarbejdere.  

 

5.1. Minimumsindhold i tilbud 

Tilbuddet skal som minimum indeholde følgende: 

 Tilbudsgivers kontaktoplysninger 

 Tilbud med beskrivelse af opgavens løsning, herunder hvordan 

opgaven gribes an, og hvordan de opridsede problematikker om 

kvalitet af data og samkøring af data imødekommes. 

 Tilbuddet skal maks. fylde 10 sider inkl. korte CVer 

 Samlet pris på opgaven 

 Anslået tidsforbrug – samlet og fordelt på konsulentopgavens 

delelementer samt fordelt på medarbejdere. 

 En beskrivelse af relevante kvalifikationer hos konsulenterne i 

relation til opgaven og referencer til tidligere relevante 

opgaveløsninger. 

 

6. Tildeling af opgaven  
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Valg af tilbudsgiver vil ske ud fra det overordnede tildelingskriterium det 

økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud 

identificeres på grundlag af følgende underkriterier: 

 

 Kvaliteten af tilbudsgivers ydelser (vægtning 45 %) 

 Erfaringer med lignende opgaver (vægtning 40 %)  

 Økonomi (vægtning 15 %). 

 

 

7. Om modtagelse af tilbud m.v. 

Frist for modtagelse af tilbud er onsdag  den 21. september 2016 kl. 12 

 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til tilbudsmaterialet. Skriftlige 

spørgsmål sendes til Christina Burgos Nittegaard, cbn@ens.dk og Martin 

Rasmussen, mra@ens.dk, senest mandag den 12. september 2016 kl. 12.00. 

Det forventes, at leverandøren udpeges tirsdag den 27. september 2016. 

 

Tilbuddet sendes til: 

Energistyrelsen 

Att.: Christina Burgos Nittegaard  

Amaliegade 44 

1256 København K 

E-mail: cbn@ens.dk 

 

Ved Energistyrelsens endelige valg af konsulent, vil alle tilbudsgivere blive 

skriftligt underrettet herom. Energistyrelsen forbeholder sig ret til at 

annullere hele eller dele af det samlede udbud eller at gennemføre et nyt 

udbud, hvis der er saglige grunde eller forbehold, der tilsiger dette. 

Tilbudsgivers eventuelle forbehold i forhold til opgaven, skal klart fremgå af 

tilbuddet.  

 

Tilbudsgivers udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud og eventuelle 

udgifter i forbindelse med kontrahering er Energistyrelsen uvedkommende. 

Energistyrelsen forbeholder sig ret til at beholde det indkomne materiale. De 

i nærværende projektbeskrivelse indeholdte informationer er 

Energistyrelsens ejendom. 

 

De fremsendte tilbud på grundlag af dette udbudsmateriale vil blive 

forhandlet fortroligt indenfor offentligheds- og forvaltningsloven. 

Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver 

oplysning om Energistyrelsen samt andre interessenter.  

 


