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Ministeren og energiselskaberne har skærpet kravene for 
dokumentation af energibesparelser 

 

Dette faktaark skal ses i sammenhæng med Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriets pressemeddelelse af den 6. september 2017 vedrørende 

ministerens modtagelse af Rigsrevisionens beretning om energiselskabernes 

energispareindsats (energispareindsatsen). 

Energiselskabernes energispareindsats generelt  

 Siden 2006 har energiselskaberne haft årlige energisparemål. Målet er en del 

af en frivillig aftale mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og 

distributionsselskaber inden for el, fjernvarme, olie og naturgas. 

 

 I den seneste energispareaftale fra 2016 har selskaberne forpligtiget sig til at 

spare 10,1 PJ, hvilket svarer til det årlige energiforbrug i ca. 110.000 

gennemsnitlige danske parcelhuse. 

 

 Hvert år gennemføres mere end 100.000 energisparesager, som får støtte fra 

energispareindsatsen. Det kan f.eks. være udskiftninger af vinduer, isolering af 

loft, skift af radiatorventiler og lignende. 
 

Opstramning i  energispareaftale og præciseringer i ny bekendtgørelse 

 

 Som led i forhandlingerne om den seneste energispareaftale af 16. december 

2016 blev der indført en række opstrammende krav. Disse krav omfatter blandt 

andet: 

o Bedre dokumentation af, hvordan situationen så ud, inden arbejdet blev 

påbegyndt, fx via fotodokumentation.  

o Skærpede krav til at påvise, at den energibesparelse, der er givet tilskud til, 

er blevet udført som forudsat, fx via fotodokumentation. 

o Krav om brug af standardformuleringer i de aftaler, der indgås mellem 

selskaberne og aktørerne og/eller slutforbrugerne, så risikoen for fejl og 

misforståelser mindskes. 

o Oprettelse af database der kan muliggøre en samkøring af sager for at 

tjekke for, om den samme energibesparelser er indberettet flere gange. 

 

 Derudover er rollefordelingen mellem Energistyrelsen og Energitilsynet og 

tilsynsopgaverne i forhold til energispareindsatsen blevet præciseret i den nye 
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bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder af 

30. juni 2017. 

 

 Det er således Energitilsynet, der fremadrettet fører tilsyn med omkostningerne 

til energispareindsatsen og udarbejder en omkostningsstatistik (tidl. 

benchmark) herfor. Derudover fører Energitilsynet tilsyn med, om de aftaler, 

energiselskaberne indgår om opnåelsen af energibesparelser, er opnået på 

markedsmæssige vilkår. 

 

 Energistyrelsen fører tilsyn med, om energiselskaberne overholder 

retningslinjerne i energispareaftalen samt reglerne i bekendtgørelsen 

vedrørende opnåelsen af energibesparelser samt omkostningseffektiviteten 

heraf.  

 

 

 


