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1. OPGAVEBESKRIVELSE 

 

1.1 Baggrund for opgaven 

 

Energi-, forsynings- og klimaministeren indgik i december 2016 en ny 

energispareaftale med brancheorganisationerne for forsyningssektorerne for el, 

gas, varme og olie (net- og distributionsselskaber) om Energiselskabernes 

energispareindsats. Aftalen suppleres af regler i bl.a. elforsyningsloven, 

naturgasforsyningsloven, varmeforsyningsloven og energisparebekendtgørelsen 

(samlet kaldet ”energispareindsatsen”).  

 

Energispareindsatsen implementerer artikel 7 i EU's energieffektivitetsdirektiv. 

Energispareindsatsen finansieres for el, gas og varme gennem nettarifferne og har 

et fastsat loft over de samlede udgifter på 1,5 mia. kr. årligt.  

 

Udgangspunktet for energispareindsatsen er, at net- og distributionsselskabernes 

indsats skal være væsentlig for realisering af flere energibesparelser, og skal have 

særlig fokus på realisering af energibesparelser, som ikke ville være blevet 

realiseret uden net- og distributionsselskabernes indsats. Net- og 

distributionsselskaberne skal overholde retningslinjerne i energispareaftalen samt 

tilhørende bekendtgørelse i forbindelse med opfyldelsen af deres 

energispareforpligtelse til lavest mulige gennemsnitlige omkostninger per sparet 

kWh.  

 

For energispareaftalen se her: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/energispareaftale_16-12-

2016_til_underskrift_med_endeligt_bilag_6.pdf.  

 

For gældende bekendtgørelse se her: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183216.  

 

Bemærk, at det forventes, at en ny bekendtgørelse vil træde i kraft inden 

sommerferien, hvorfor udkast hertil kan findes her: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60509. 

 

Den gældende energispareaftale for energispareindsatsen fra december 2016 

skærper kravene til dokumentation og styrker selskabernes egenkontrol. Aftalen 

suppleres af en ændret bekendtgørelse om ordningen. I bekendtgørelsen lægges 

der op til øget myndighedskontrol med ordningen, herunder at Energitilsynet (SET) 

indgår i tilsynet.  

 

Dette betyder, at tilsyn og kontrol med energispareindsatsen skærpes på en række 

områder, ligesom der iværksættes helt nye tilsynsaktiviteter. Energistyrelsen vil 

under det udvidede tilsyn have ansvar for kontrol af energibesparelser (kWh) og 

omkostningseffektivitet. Kontrollen med aktøraftaler vil blive øget, og der vil være 
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særlig opfølgning på virksomheder med utilstrækkelige kontrolresultater, ligesom 

der fortsat vil være årlige stikprøvekontroller og opfølgning overfor selskaberne. 

 

SET vil med det styrkede tilsyn have ansvar for at kontrollere markedsmæssighed i 

ordningen samt føre tilsyn med net- og distributionsselskabernes omkostninger 

(kr.), herunder at virksomhederne kun får dækket dækningsberettigede 

omkostninger.  

 

Opgaven omhandler kun Energistyrelsens myndighedskontrol. Der skal dermed 

kun tages højde for ressourcebehovet ift. samarbejde med SET og forslag til 

arbejdsgange, men ikke selve opgaverne som SET udfører. Se bilag 1 for oversigt 

over Energistyrelsens forventede hovedopgaver i forbindelse med administration 

og tilsyn med energispareindsatsen, bilag 2 for tidligere administrationsgrundlag 

samt bilag 3 for arbejdsprogram for 2017. 

 

Rigsrevisionen er pt. ved at undersøge energispareindsatsen med henblik på at 

afsøge, hvorvidt myndighedskontrollen med indsatsen har været tilstrækkelig. 

Undersøgelsen forventes afsluttet september 2017.  

 

Det er blandt andet på denne baggrund og som led i Energistyrelsens 

implementering af den nye energispareaftale, at der skal udarbejdes en 

tilsynsstrategi for Energistyrelsens myndighedskontrol og tilsyn med 

Energiselskabernes energispareindsats. Tilsynsstrategien skal kunne 

offentliggøres.  

 

1.2 Opgavens indhold 

 

Der er på ovenstående baggrund behov for en tilsynsstrategi for Energistyrelsens 

tilsyn med energispareindsatsen, herunder skal indgå et udkast til opdateret 

administrationsgrundlag for Energistyrelsens daglige arbejde med 

energispareindsatsen samt metode til brug for særskilt rammeaftale om 

Energistyrelsens årlige stikprøvekontroller. Tilsynsstrategien skal: 

 

a) Skabe Fastlægge et målbillede og succeskriterier for Energistyrelsens tilsyns- 

og kontrolopgaver i forbindelse med energispareindsatsen på basis af en 

kortlægning over arbejdsopgaverne og de ressourcer, som Energistyrelsen har 

til rådighed.  

b) Fastsætte metode for et risikobaseret tilsyn, der i praksis blandt andet vil blive 

udført via en årlig stikprøvekontrol, en årlig omkostningsanalyse og løbende 

særkontroller. Heri skal indgå forslag til, hvordan mængden af afgørelser i 

forbindelse kontrol af selskabernes indberettede energibesparelser 

reduceres/segmenteres og udføres så effektivt som muligt. 

I. Metoden skal afdække fordele og ulemper ved et risikobaseret tilsyn og 

må gerne inkludere bud på andre former for tilsynsmetoder og 

arbejdsgange, end dem Energistyrelsen har angivet som eksisterende 

opgaver og metoder.  



 

Side 5/10 

II. Metoden skal ligeledes afspejle erfaringer fra andre offentlige 

myndigheders tilsynsstrategier samt forholde sig til Rigsrevisionens 

forventede udtalelse om myndighedskontrol og tilsyn. Metoden skal 

afspejle de normative rammer (lovgivning, forvaltningsretlige 

forpligtelser etc.), som Energistyrelsen er underlagt. 

III. Metoden skal benyttes til et særskilt udbud af en rammeaftale om de 

årlige stikprøvekontroller, hvorfor metoden er den første delopgave, der 

skal afleveres. 

c) Være baseret på datadrevet kontrol, hvor det forventes, at der anvendes en 

intern database til at føre systematisk tilsyn med det enkelte forpligtede 

selskab.  

d) Identificere effektive beslutningsprocesser ved mulig omgåelse af 

retningslinjerne for energispareindsatsen, så der hurtigst muligt kan træffes 

afgørelser og/eller ændres i retningslinjer. Dette gælder både for de interne 

arbejdsgange i Energistyrelsen såvel som arbejdsgange i Teknisk 

Arbejdsgruppe. 

e) Være stærkt influeret af Energistyrelens erfaringer med den daglige drift og 

kontrol, hvorfor input fra medarbejderne skal indsamles via workshops og 

eventuelle interviews/spørgerunder.  

f) Indeholde et udkast til opdateret administrationsgrundlag, der klarlægger 

arbejdsgange og opgaver ifm. Energistyrelsens daglige drift af og tilsyn med 

energispareindsatsen, herunder koordinering med Energitilsynet samt effektive 

arbejdsgange i Teknisk Arbejdsgruppe (samarbejdsforum for repræsentanter 

for energispareaftalen). 

 

1.3 Hovedtidsplan 

 

Det forventes, at leverandøren kan begynde projektet den 16. juni 2017.  Projektets 

leverancer vil skulle afsluttes i faser, og skal senest være afsluttet som angivet i 

nedenstående tabel. 

 

Leverance Afsluttet senest 

Offentliggørelse af udbudsmateriale 24. maj 2017 kl. 12 

Frist for indsendelse af spørgsmål 1. juni 2017 kl. 12 

Frist for besvarelse af spørgsmål 5. juni 2017 

Frist for indsendelse af tilbud 12. juni 2017 kl. 12 

Offentliggørelse af vindende tilbud 13. juni 2017 kl. 12 

Kontraktindgåelse 16. juni 2017 

Opstartsworkshop 19. juni 2017 

Metode for rammeaftale om årlig stikprøvekontrol 1. august 2017 

Midtvejsworkshop 8. august 2017 

Tilsynsstrategi 15. august 2017 

Afsluttende workshop 4. september 2017 
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Administrationsgrundlag 18. september 2017 

Eventuelle opfølgende tiltag og afslutning af opgave 29. september 2017 

 

2. TILBUDSPRIS 

Den maksimale ramme for opgavens udførelse er 490.000 kr. eksklusiv moms. 

Tilbud med en samlet pris, som overstiger dette beløb, vil ikke blive taget i 

betragtning. Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af sit tilbud angive 

beregningsgrundlaget for den faste pris fordelt på timeantal og timepriser for de 

enkelte konsulentkategorier. 

 

3. MINDSTEKRAV OG ØNSKER TIL OPGAVELØSNINGEN 

3.1 Mindstekrav 

 

a) Leverandøren skal have erfaring med at designe/tilrettelægge 

myndighedskontrol og -tilsyn. 

 

b) Leverandøren skal have kendskab til normative krav til myndighedskontrol 

og -tilsyn, herunder kendskab til forvaltningsret. 

 

c) Leverandøren skal have kendskab til Energiselskabernes 

energispareindsats. 

 

3.2 Kompetitive krav  

 

a) Erfaring med kvalitetssikring og kvalitetssikringssystemer 

Leverandøren stiller medarbejder(e) til rådighed for opgaven, som har erfaring 

med audit af de forpligtede net- og distributionsselskabers opfyldelse af deres 

forpligtelse under energispareindsatsen, herunder erfaring med net- og 

distributionsselskabers kvalitetssikring og kvalitetssikringssystemer. 

 

Evalueringspræferencer 

Evalueringen vil afspejle mængden og relevansen af de til opgavens løsning 

allokerede medarbejderes erfaring, således at mere relevant erfaring evalueres 

mere positivt end mindre relevant erfaring.  

 

Evalueringen vil afspejle, i hvor høj grad leverandøren i det afgivne tilbud 

sandsynliggør, at medarbejderen har udført audits af høj kvalitet, og hvor de 

sager, som medarbejderen har gennemgået i forbindelse med sin audit, ikke 

har fået anført påtaler i forbindelse Energistyrelsens stikprøvekontrol. 

 

b) Offentliggørelse af tilsynsstrategi 

Leverandøren stiller medarbejder(e) til rådighed for opgaven, som har erfaring 

med at formulere skriftlige materialer, der skal benyttes i centraladministration 

og skal kunne forholde sig til forvaltningsretligt sprogbrug.  
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Evalueringspræferencer 

Evalueringen vil afspejle mængden og relevansen af de til opgavens løsning 

allokerede medarbejderes erfaring, således at mere relevant erfaring evalueres 

mere positivt end mindre relevant erfaring.  

 

Evalueringen vil afspejle, i hvor høj grad leverandøren i det afgivne tilbud 

sandsynliggør, at medarbejderen kan levere et kvalitetssikret skriftligt materiale 

af høj kvalitet, således at tilsynsstrategien kan offentliggøres og forelægges 

Folketinget. 

 

4. LEVERANDØRENS LØSNINGSBESKRIVELSE OG BUDFRIST 

Leverandøren bedes fremsende et tilbud, hvor løsningsbeskrivelsen som 

maksimum fylder 10 A4 sider eksklusiv bilag i form af cv og lignende.  

 

Tilbuddet skal som minimum indeholde følgende: 

• Leverandørens kontaktoplysninger 

• Tilbud med beskrivelse af opgavens løsning 

• Samlet pris på opgaven 
 

Tilbud skal afgives på dansk og sendes elektronisk (i pdf-format) til Ida Riise-

Knudsen på irk@ens.dk. I emnefeltet skal der angives: “Tilbud – Tilsynsstrategi”.  

 

Tilbud skal afgives senest onsdag den 12. juni 2017 kl. 12.00 

 

Spørgsmål vil blive besvaret senest den 5. juni 2017, og svarende vil blive 

offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside. Spørgsmål vil blive anonymiseret. 

 

Løsningsbeskrivelsen skal indeholde følgende elementer: 

 

Beskrivelse af den faglige løsning af opgaven, hvor slutproduktet er en 

tilsynsstrategi samt et udkast til administrationsgrundlag. Heri skal indgå 

metodebeskrivelse ift. en risikobaseret tilsynstilgang til udvælgelse og gennemgang 

af sager ifm. de årlige stikprøvekontroller, beskrivelse af hvorledes der tages 

hensyn til den normative ramme, som Energistyrelsen er underlagt, samt hvorledes 

erfaringer med myndighedskontrol fra andre myndigheder inddrages i 

udarbejdelsen af strategien og metoden. Derudover skal beskrivelse af, hvordan 

Energistyrelsens eksisterende erfaring med drift og kontrol af Energiselskabernes 

energispareindsats inddrages i løsning af opgaven, indgå.  

a) Tidsplan og omfang for opgaven med relevante milepæle.  

 

b) Budget og samlet pris for gennemførelse af opgaven indeholdende 

oplysninger om timetal og timesats for hver medarbejder. 

Omkostninger til transport og rejser skal fremgå specifikt af 
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budgettet. Prisfastsættelsen af opgaven skal ske som en fast pris. 

Den samlede pris skal opgøres i DKK, ekskl. moms.  

 

c) Beskrivelse af relevante kvalifikationer hos leverandøren i relation 

til opgaven og referencer til tidligere relevante opgaver. Referencer 

skal vedlægges som bilag. Opgaverne skal være udført inden for 

de seneste 5 år. Der må max vedlægges 5 referencer, der hver må 

fylde op til ½ side. 

 

d) Beskrivelse af faglig relevans for de personer, som leverandøren 

stiller til rådighed for løsningen af opgaven, herunder erfaringer 

med lignende opgaver. CV’er for de medarbejdere, der tilknyttes 

opgaven, skal vedlægges som bilag.  

 

e) Beskrivelse af strukturen for og indholdet af de tre workshops. 

 

5. SUPPLERENDE OPLYSNINGER AF BETYDNING FOR LEVERANDØREN 

Energistyrelsens involvering i udarbejdelsen af tilsynsstrategien omfatter: 

a) En dedikeret ressource i Enheden for energieffektivitet ved teamet for 

energispareindsatsen, som står for den praktiske dag til dag koordination med 

konsulenten.  

b) Løbende bookning af ønskede interviews og workshops med relevante chefer 

og medarbejdere. 

c) Stiller det nødvendige data til rådighed i det omfang, dette findes, samt bidrager 

med relevant supplerende eksisterende materiale og forklaringer mv. 

Leverandøren skal sikre, at projektets leverancer leveres i den beskrevne kvalitet og 

efter den beskrevne tidsplan. I den forbindelse udarbejdes endelig tids- og 

aktivitetsplan indeholdende nødvendige trin i dataindsamlingen samt i 

analysearbejdet. Endelig tids- og aktivitetsplan udarbejdes hurtigst muligt efter 

opstarten. I den forbindelse planlægges i samarbejde med kunden også et antal 

møder med teamet for energispareindsatsen, relevante kontorchefer samt 

vicedirektør. 

 

6. EVALUERING OG KRITERIER 

Kontrakten tildeles den leverandør, der efter evalueringen har afgivet det mest 

fordelagtige tilbud (højeste pointtal efter delkriterierne) baseret på nedenstående 

delkriterier og vægtning:  

  

Delkriterium Vægt 

Faglig løsning af opgaven 35 % 
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Tidsplan og relevante milepæle for arbejdet 

 

10 % 

Konsulentvirksomhedens kvalifikationer og relevant 

erfaring 

20 % 

Faglig relevans af medarbejderne  25 % 

 

Samlet økonomisk tilbud (pris) 10 % 

 

 
6.1 Point  

Der tildeles point for hvert delkriterium efter følgende skala:  

 

Bedst opnåelige  8 points  

Meget tilfredsstillende  6 points  

Tilfredsstillende  4 points  

Ikke tilfredsstillende  2 point  

Bedømmelse ikke mulig  0 point  

 

Ved evalueringen af de økonomiske tilbud (pris) tildeles det laveste økonomiske 

tilbud 8 points. De andre økonomiske tilbud tildeles points, der er omvendt 

proportionale til det enkelte økonomiske tilbud, efter følgende formel:  

Point = det laveste økonomiske tilbud x 8/ økonomiske tilbud 

 

7. ANNULLERING  

Energistyrelsen forbeholder sig ret til at annullere udbuddet. Udbuddet kan inden 

indgåelsen af kontrakt annulleres af Energistyrelsen, hvis der er en saglig grund 

herfor. Ved evt. annullering sker der ingen erstatning for udgifter i forbindelse med 

udarbejdelse af ansøgninger om prækvalifikation. 

 

8. KONSORTIER 

Hvis ansøgningen afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige 

virksomheder, skal de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives 

klart og entydigt. Deltagere i konsortiet hæfter efterfølgende solidarisk for et tilbud 

og evt. kontrakt.  

 

9. AKTINDSIGT 

Der gøres opmærksom på, at offentlige myndigheder er omfattet af lov om 

offentlighed i forvaltningen. Resultatet af prækvalifikationen vil alene og i 

anonymiseret form blive videreformidlet til ansøgere, hvis ansøgninger er 

konditionsmæssige. Energistyrelsen er dog forpligtet til, på baggrund af evt. 

anmodning om aktindsigt, at foretage en vurdering af, hvorvidt der kan gives 

aktindsigt, og i givet fald hvilke oplysninger der kan gives aktindsigt i. Der kan evt. 
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gives afslag om aktindsigt i konkrete ansøgninger eller dele heraf, såfremt det 

vurderes, at der er begrundelse herfor. Der kan eksempelvis gives afslag på 

aktindsigt, hvis ansøgningen indeholder oplysninger, som kompromitterer 

ansøgerens forretningshemmeligheder eller lignende. 

 

10. OMKOSTNINGER VED DELTAGELSE  

Deltagelse i tilbudsforretningen sker for leverandørens egen regning og risiko, og 

omkostninger eller tab, som en leverandør måtte pådrage sig i forbindelse med 

deltagelse i udbudsforretningen, er Energistyrelsen uvedkommende.  

 

11. OPGAVENS KONTAKTPERSONER 

• Henrik Andersen, kontorchef i Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og 

Global Rådgivning.  

hea@ens.dk  

Mobil: 40 13 37 40 

• Ida Hindborg Riise-Knudsen, fuldmægtig i Center for Systemanalyse, 

Energieffektivitet og Global Rådgivning. 

irk@ens.dk 

Mobil: 33 92 78 13 

 

12. BILAG 

Bilag 1 – Oversigt over arbejdsopgaver 

Bilag 2 – Administrationsgrundlag 

Bilag 3 – Arbejdsprogram 2017 

 


