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Nye regler for tilskudsordning i 2017. Myndighederne skærper kontrollen 

og den nye Energispareaftale stiller krav om fuld dokumentation. 

De nye krav gælder for energispareprojekter aftalt efter den 1. januar 2017 i henhold 
til den nye Energispareaftale, underskrevet af parterne den 16. december 2016. 

Det betyder, at både Oliebranchen, OR-registrerede servicevirksomheder og kedelejere (slutbrugere) skal 
leve op til de skærpelser og præciseringer der er givet i den nye aftale. OR-sekretariatet arbejder nu på at få 
de nye betingelser implementeret, så vi igen kan åbne for indberetninger over OR-portalen. Vi håber på at 
være klar til at åbne OR-portalen for indberetninger senest den 1.april og rigtig gerne før.  

Vi forventer at kunne modtage indberetninger for alle 2017-sager som er dokumenteret efter de nye krav.  

OR/EOF-tilskud med forbehold – i overgangsperioden 

Også de 2017-sager som er udført før OR-portalen åbner forventer vi at kunne modtage. Forudsætningen er, 
at den nye aftaleseddel er udfyldt, med tilhørende foto og/eller beskrivelse af ”før-situation”, eller – for 
2017-aftaler, der er indgået før udsendelsen af denne OR-Orientering, at den gamle aftaleseddel er udfyldt 
og vedlagt fyldestgørende beskrivelse og/eller foto-dokumentation af ”før-situationen”.  

I alle 2017-sager gælder indtil videre et forbehold for ydelse af de fordelagtige tilskud OR opnår hos 
Oliebranchen. Du kan sikre dig at alle forudsætninger er tilstede, så tilskuddet kan gives, når de nye 
betingelser er implementeret. Den nye aftaleseddel er godkendt af Oliebranchen og OR og kan bringes i 
anvendelse med det samme (vedlagt). Du kan også se både den aktuelle prisliste for tilskud og den nye 
aftaleseddel på OR-portalen. 

 

Figur: Sådan fungerer de nye tilskudsbetingelser i praksis. Se også OR-Orientering nr. 101 fra december 2016. 

Du kan læse om Energispareaftalen på Energistyrelsens portal om Energiselskabernes Energispareindsats 

Med venlig hilsen 

Kristian Vielwerth 

OR-sekretariatet – Mail: or-sek@teknologisk.dk – Telefon 7220 2590 

http://www.or.dk/
http://www.or.dk/kontakt.html
file://///localdom.net/TI%20Folders%20D02/Organization/C009/Sekretariater%20HIO%20&%20TNH/OR/OR-Orientering/OR-ORIENTERING%20101/og%20energiselskabernes%20energispareindsats
mailto:or-sek@teknologisk.dk

