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Tilskudsordning for oliefyrsservice fortsætter i 2017 og kan udnyttes af
alle OR-registrerede virksomheder. Også tilskud til andre sparetiltag.
Parcelhusejere kan opnå tilskud til energisparetiltag efter det såkaldte Standard-Værdi-Katalog
(svk.teknologisk.dk), som er udgivet i et samarbejde mellem de danske energiselskaber og Energistyrelsen.
Det er typisk i forbindelse med udskiftning af ældre bygningsinstallationer med dårlig virkningsgrad, eller ved
efterisolering eller udskiftning af gamle døre og vinduer som holder dårligt på varmen. Det interessante er,
at Standardværdikataloget har også en takst for 1-årigt og 2-årigt serviceeftersyn på oliefyr. Når de rigtige
betingelser er skrevet ind i din serviceaftale, kan tilskuddet modregnes på fakturaen, når arbejdet er udført.
Kan man samtidigt finde vej til at udføre efterisolering af rør eller montere radiatorventiler med forindstilling
eller andre tiltag fra kataloget, er der også tilskud til det! Det kræver blot, at besparelsen er kortlagt ved
besigtigelse og dokumenteret, fx i et skriftligt tilbud, inden udførelsen. Det er vigtigt, at disse få retningslinjer
følges, da Energistyrelsen lejlighedsvis udtager tilskudssager til kontrol. Men det bliver hurtigt rutine og er
ikke et problem i praksis.
OR har aftale med
olieselskabernes brancheorganisation Energi og Olieforum
(EOF) om, at OR-registrerede
virksomheder kan formidle
tilskud direkte til parcelhusejerne. Tilskuddet tildeles via
OR-portalen (or.dk) og skal
modregnes momsfrit som en
selvstændig ydelse, direkte på
fakturaen.
Hver gang du på denne måde
formidler et tilskud, støtter du OR
med et lille bidrag, som dækker
omkostningerne til
administration og vejledning om
ordningen. Du har også ret til at
beholde et lille bidrag selv, til
dækning af administrationen i din
virksomhed. Det skal bare fremgå
fakturaen. De fleste vælger at
give hele beløbet til kunderne.
For hver af standardværdiens
kWh modtager du i øjeblikket 35
øre i tilskud. I tabellen ses et par
andre eksempler på tilskud fra
Standardværdikataloget.

Besparelsestiltag
Oliekedler,
1-årigt serviceeftersyn
Oliekedler,
2-årigt serviceeftersyn
Isolering af 1 m rør,
under 13 -> over 30 mm
Radiatorhane -> termostatventil m. forindstilling

Besparelse

Enhed

kWh

Faktor

kr./kWh kr. (afrundet)

625

0,5

0,35

109,-

935

0,5

0,35

163.-

61

1,5

0,35

32,-

155

1,0

0,35

54,-

Kontakt OR-sekretariatet, hvis du vil være med, eller bare høre mere om mulighederne.
Glædelig Jul - Kristian Vielwerth - OR-sekretariatet

Tilskud

