
 

  

  

 

Salg af energibesparelser 

Energiselskaber yder tilskud til energibesparende projekter, og energigruppen bistår 
ved indhentning af tilskuddet. 

Tilskudsordningen udløber ved udgangen af 2020. Energibesparelser, der 
ikke realiseres inden 31. december 2020, opnår ikke noget tilskud. 

For at opnå tilskuddet skal energibesparelsen sælges til et energiselskab. Der 
udarbejdes en aftale med energiselskabet inden første spadestik, og tilskuddet 

udbetales, når arbejdet er udført og dokumenteret. 

Som eksempler på projekter der kan medføre energibesparelser kan nævnes: 

 Isolering af klimaskærm eller rørstrækninger 

 Udskiftning/forbedring af vinduer og døre 
 Udskiftning af tekniske installationer, fx. beholder, veksler, unit, kedler, 

pumper mv. 
 Etablering af vejrkompensering, eller urstyring på pumper 
 Serviceeftersyn på energianlæg 

 Konvertering til fjernvarme, gas, bioanlæg, varmepumpe eller hybridanlæg 
 Skift til elektroniske radiatorventiler 

 Forbedring af radiatorsystem 
 Installering af solvarme (hvor der ikke er fjernvarme) 
 Ventilation med varmegenvinding 

 
-Ved nybyggeri kan energiforskellen mellem nyt 2015 byggeri og lavenergi 2020 

sælges som energibesparelse 
-Ved nedrivning har eksisterende bygnings energiforbrug ingen indflydelse på 
tilskuddet 

 
Der kan typisk opnås mellem 0,20 og 0,40 kr. pr. kWh energibesparelse.  

Energibesparelsen udregnes som en årlig besparelse, og der udbetales tilskud til 
første års besparelse. 

Ved beregning af energibesparelsen, benyttes enten en manuel/specifik opgørelse, 

eller en opgørelse efter standardværdier. Opgørelsen udføres af rådgiveren tilknyttet 
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projektet, og Energi sælger energibesparelserne via aftaler med energiselskaber, eller 
til den lokale forsyningsvirksomhed.  

Tilskuddet udbetales til boligafdelingen, eller indgår i det aktuelles projekts økonomi. 

Standardværdikataloget kan benyttes som rettesnor for hvilke tiltag der gives tilskud 

til. Se link til standardværdikataloget ver. 1.1.2019: 
http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx 

Der findes endvidere en 0-værdiliste som lister de tiltag der ikke kan sælges 

energibesparelser for. Følg linket. 
http://svk.teknologisk.dk/PDF/Standardværdikatalogets_0_værdier_rev2019.pdf 

Hvis opgørelsen udføres som en specifik beregning, skal den simple tilbagebetalingstid 
beregnes og dokumenteres. Der ydes ikke tilskud til projekter med tilbagebetalingstid 
på under 1 år. 

Aftale, vejledninger og regler omkring ordningen kan findes her: 
https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/energiselskabernes-

energispareindsats/energispareordningens-regler 

 

Energi holder sig løbende orienteret om lovændringer i tilskudsordningen, og 

informere Driftschefer og Projektledere om ændringer der har betydning for projekter 

i DAB. 

Energi står til rådighed for spørgsmål om tilskudsordningen, og er behjælpelig ved 

vurderinger af om projekter er tilskudsberettiget. 

Projektleder/Driftschef er ansvarlig for at boligafdelingen får det berettigede tilskud.  

 

Forløbets processer 

1) Projektleder/Driftschef aftaler udarbejdelse af dokumentation med rådgiver. 

Rådgiver kan rette henvendelse til Energi for vejledning om dokumentation. 

Dokumentationen skal indeholde oversigtsbillede og detailbillede af før-

situationen. 

 

2) Når dokumentationen foreligger, kontrollerer Energi at materialet er ok, og 

indgår en aftale med et forsyningsselskab. Aftalen skal underskrives førend 

første spadestik/kontrakt med entreprenøren. 

 

3) Når projektet er afsluttet færdigmelder Projektleder/Driftschef til Energi, og 

levere dokumentation for færdiggørelse. Dokumentation for færdiggørelse kan 

fx. være en afleveringsprotokol/faktura og evt. revideret dokumentation ved 

http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx
http://svk.teknologisk.dk/PDF/Standardværdikatalogets_0_værdier_rev2019.pdf
https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/energiselskabernes-energispareindsats/energispareordningens-regler
https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/energiselskabernes-energispareindsats/energispareordningens-regler
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ændringer i energibesparelse. Det er her vigtigt at færdigmelding sker inden 

den, med forsyningsselskabet, aftalte afslutningsdato. 

 

4) Energi færdigmelder projektet til forsyningsselskabet. 

 

5) Projektleder foranledigede, at der bliver fremsendt faktura til forsyningsselskab, 

og følger op på at tilskuddet udbetales. 


