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Velkommen til den nye indberetningsportal for energisparetilskud fra 

Oliebranchens Energisparepulje via OR-ordningen. 

Den nye Energispareaftale af 16. december 2016 giver nye retningslinjer for energiselskabernes formidling af 
tilskud. De nye retningslinjer gælder for alle energiselskaber og alle aktører. 

Hvis du i 2016 har været bruger af OR-aftalen med Oliebranchens Energisparepulje, vil din accept af de nye 

betingelser, som du møder på OR-portalen, være et tilsagn om fortsat samarbejde. Du kan derefter foretage 

indberetning af de 2017-sager der er klar til indberetning. Den foreliggende dokumentation skal uploades til 

OR-portalen. Den nye vejledning, som også findes på OR-portalen (vedlagt) viser dig hvordan det gøres.  

Alle sager fra 2017 til i dag skal være uploadet inden udgangen af marts 2017 for at opnå tilskud: 

 Sager, som er afsluttet i 2016, kan ikke længere indberettes (sidste frist var 31. januar) 

 Sager, som er aftalt i 2016 men først afsluttet (realiseret og afregnet med kunden) i 2017, betragtes 

som 2017-sager 

 Gamle aftalesedler kan anvendes indtil den dag, man tiltræder forlængelsen af sin aftale (ved at 

trykke ”accept”, når du logger på portalen første gang), dog højst til 31. marts  

Alle nye energisparesager skal følge betingelserne i den nye OR-Aktøraftale med bilag og den tilhørende 

vejledning. Det hele kan læses og downloades på OR-portalen. Det anbefales at du læser det igennem. 

 Krav til dokumentation af serviceeftersyn (olie14) er uændret, men du skal fremover uploade 

fakturakopi til OR-portalen i forbindelse med indberetningen 

 Krav til dokumentation af alle andre standardværdier – herunder kedeludskiftning (olie12 og olie13) 

er skærpet. Du skal fremover bruge den nye aftaleseddel, hvor den gamle installation beskrives og du 

skal vedlægge foto af ”før” 

Bemærk, at aftaler som er indgået på den gamle aftaleseddel vil blive afvist efter 31. marts 2017. 

 

Figur: Sådan fungerer de nye tilskudsbetingelser i praksis. Se også OR-Orientering nr. 102 fra februar 2017. Du 

kan læse mere om Energispareaftalen på Energistyrelsens portal om Energiselskabernes Energispareindsats 

Med venlig hilsen, Kristian Vielwerth, OR-sekretariatet – Mail: or-sek@teknologisk.dk – Telefon 7220 2590 
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