Brug energiselskabernes tilskudsordninger
til at få mere arbejde
en guide til håndværkere

MULIGHEDERNE FOR DIG
En række energiselskaber giver
tilskud til energiforbedring af bl.a.
boliger og erhvervsbygninger. Det kan
give dig et ekstra salgsargument til
energibesparende arbejde for dine
kunder. Tilskuddet kan nemlig gøre
det lidt billigere for kunderne at gennemføre fx isolering, udskiftning af
døre og vinduer, udskiftning af gamle
kedler eller installation af varmepumpe.
Desuden kan du selv få direkte andel
i tilskuddet efter aftale med det
energiselskab, du vælger at samarbejde med. På den måde kan du
bruge lidt ekstra tid til at overbevise
dine kunder til at handle energieffektivt.
At du kender mulighederne for tilskud og indgår et samarbejde med et
energiselskab, kan få dine kunder til
at vælge dig som håndværker og få
dem til at omtale din gode service for
familie, venner og bekendte.

HVORDAN?
Energiselskaberne er lovmæssigt
forpligtet til at sikre energibesparelser bl.a. i bygninger. At yde tilskud
er en af måderne, de gør det på. De
”køber” i princippet den besparelse,
du opnår for din kunde.
1.

For at få tilskud skal du som
håndværker etablere et samarbejde med et energiselskab.
Oftest er det lettest at kontakte
det lokale selskab og høre om
mulighederne. Eller start hos
din brancheforening eller andre
faglige fællesskaber, du er med
i. De kan have indgået aftaler,
du kan deltage i.

2.

Energiselskabet, som yder tilskuddet til energibesparelsen,
skal være involveret fra starten
af energisparearbejdet. Derfor
skal der laves en samarbejdsaftale mellem dit firma og energiselskabet, inden du går i gang.

3.

Herefter laves en aftale med
kunden om at gennemføre det
konkrete energisparearbejde.
Bemærk, at aftalen skal laves,
inden arbejdet sættes i gang.

4.

Med aftalerne mellem energiselskab, dit firma og kunden på
plads, udføres energisparearbejdet.

5.

Til sidst opgøres og indberettes
arbejdet og beregnet besparelse
efter nogle klare krav til beskrivelse og dokumentation (se
næste side).

SÅDAN UDREGNER DU BESPARELSEN
Der er udarbejdet en række standardværdier til at beregne den
forventede besparelse for forskellige
typer energiforbedringer. Besparelsen
beregnes for et år. De sparede kWh
ganges med en såkaldt prioriteringsfaktor på 0,5, 1 eller 1,5 afhængig af
energisparetiltagets forventede levetid. Levetiderne for forskellige typer
energibesparearbejde er bestemt i
standardværdikataloget. På næste
side ses et eksempel på en besparelsesberegning.

BEREGNING AF ENERGIBESPARELSE
Eksempel på
energisparearbejde

Standardværdi

Prioriteringsfaktor

Beregning

Udskiftning af kedelunit til ny gaskedel,
der opfylder BR10 krav

6.464 kWh/år

1,5

6.464 kWh/år x 1,5

I alt besparelse

9.696 kWh/år

Standardværdierne er godkendt af Energistyrelsen og samlet i et katalog på styrelsens hjemmeside www.ens.dk.
Bemærk at den reelle besparelse for en kunde kan variere fra standardværdierne. Derfor bør du altid være opmærksom på din kundes særlige forhold, når du
skal forklare, hvad kunden reelt sparer.
Hvis tilskuddet fx er på 25 øre pr. kWh, vil det samlede tilskud være på rundt
regnet 2.500 kroner (9.696 x 0,25 kr.).

SÅDAN DOKUMENTERES BESPARELSEN
Det er en forudsætning for tilskuddet til energisparearbejdet, at der føres dokumentation over besparelsens størrelse. Dokumentationen skal gemmes i fem år
og kan opbevares enten hos dig eller energiselskabet.
I dokumentationen skal der minimum være:
•
•
•
•

Kundens navn og adresse samt dato for jeres indgåede aftale
Navn på dit selskab samt dato og dokumentation for det færdige
arbejde
Beskrivelse af det udførte arbejde og de tekniske elementer
Beregning af energibesparelsen og beskrivelse af energitypen
(el, naturgas, olie, fjernvarme eller andet)

Du kan spørge dit energiselskab til råds, og flere af dem hjælper med dokumentationsskemaer og andre værktøjer. Det lyder måske besværligt, men når det
først er sat i system, er det forholdsvist enkelt at håndtere.

OM ORDNINGEN
Ordningen om energirenovering er en del af Energispareaftalen, som blev indgået mellem energiselskaberne i Danmark og Klima- og Energiministeriet i 2009.
Ifølge aftalen skal energiselskaberne i Danmark sikre, at der gennemføres
energibesparelser hos boligkunder og virksomheder.
Udover tilskud til konkrete renoveringer kan hjælpen også være energirådgivning
eller andre måder at sikre gennemførsel af besparelser på.

Vil du vide mere?
På www.energisparesiden.dk kan du finde mere information om muligheden for
tilskud til energiforbedringer. Du kan også finde energiselskaber at samarbejde
med om tilskud og energirådgivning.
Du kan kontakte enten Dansk Energi eller Videncenter for energibesparelser i
bygninger for yderligere information:

Tlf: 72 20 22 55
info@byggeriogenergi.dk
www.byggeriogenergi.dk
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