
OLIEBRANCHENS ENERGISPAREPULJE 
 

Du er altid velkommen til at kontakte Energisparepuljen, hvis du har spørgsmål til aftalen. Vi kan kontaktes på tlf. 3345 6510                                     
eller på mail energisparepuljen@eof.dk. Se også www.alleosmedoliefyr.dk og www.eof.dk. (Standard 2017-18). OR-udgave 5.0  maj. 2017. 

Aftale om tilskud til energibesparelser 
Tilsagn om tilskud:                                               i henhold til energiselskabernes energispareindsats 

På vegne af Oliebranchens Energisparepulje gives hermed tilsagn om tilskud til følgende energibesparelser:  
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 Beskrivelse af eksisterende installation. 
Beskrivelsen skal – ved tekst og foto – en-
tydigt vise, at eksisterende installation 
skal svarer til forudsætningerne for den 
valgte standardværdi. 

Beskrivelse af arbejdet 
Beskrivelsen skal entydigt angive, at ar-
bejdet svarer til forudsætningerne for 
den valgte standardværdi. 
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Beskriv de enkelte arbejder og angiv tilhørende energibesparelser i kWh og standardværdibetegnelser, (Olie 12, VP 12 o. lign.). 
Beskrivelsen skal i kombination med foto entydigt vise, at den eksisterende installation svarer til forudsætningerne for den 
valgte standardværdi. Hvis der er flere end to tiltag i projektet, anvendes flere aftalesedler, efter behov. 

Tilskuddet er i alt på ________________________kr. Det fratrækkes på regningen fra undertegnede installatør, som udfører 
arbejdet med at opnå energibesparelsen. Tilsagnet bortfalder, hvis arbejdet ikke er afsluttet inden årets udgang, dog tidligst 
tre måneder efter aftalens indgåelse.

Ejerens tilsagn: 

Ved at underskrive aftalen bekræfter ejer af ejendommen 
(Slutbruger) følgende: 

 Arbejdet er ikke begyndt inden indgåelse af denne aftale  

 Ved udbetaling af tilskuddet overgår retten til at overdrage 
energibesparelsen til Oliebranchens Energisparepulje, og 
energibesparelsen kan derfor ikke overdrages til andet 
energiselskab  

 Hvis energibesparelser opnås ved udskiftning til en ny olie-
kedel bekræftes det desuden, at der ikke er mulighed for 
at tilslutte ejendommen til kollektiv varmeforsyning (natur-
gas eller fjernvarme) 

 Oplysninger om de gennemførte energibesparelser må 
blive sammenkørt med tilsvarende oplysninger fra alle 
energispareprojekter i Danmark med henblik på at identifi-
cere eventuelt dobbelt registrering af energibesparelser. 
Oplysningerne indsamles og håndteres i henhold til per-
sondataforordningen 

Ejer oplysninger:  

Ejer (navn, adresse):____________________________      

_____________________________________________ 

Installationsadresse:   ___________________________ 

_____________________________________________ 

Installatør (stempel): 

 

 

    

      _________    _____________________________   _________    _____________________________ 
       Dato                Ejer    Dato        Installatør 
 

Sådan gør du: (1) Aftalen underskrives af ejer og installatør inden arbejdet påbegyndes.  
(2)  Installatøren udbetaler tilskuddet ved at fratrække det på regningen til husejer, når arbejdet er afsluttet 
(3)  Installatøren uploader følgende til OR-indberetningsportalen: kopi af denne aftaleseddel + min. ét foto til do-
kumentation af, at før-situationen svarer til forudsætningerne for de(n) aktuelle standardværdi(er) + fakturakopi. 
OR udbetaler beløbet til installatøren i henhold til installatørens aktøraftale med OR og Energisparepuljen 
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