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Der gøres erfaringer med Energisparetilskud fra Oliebranchens
Energisparepulje via OR – efter de nye regler. Ny OR-portal gør det nemt.
OR-sekretariatet har i årets første måneder haft travlt med at vejlede medlemmerne om de nye
regler for indberetning af energibesparelser. Især omkring overgangsperioden har der været et
behov for særlig opmærksomhed, for at kunne gennemføre indberetning og foretage de tilhørende
upload af fakturakopier mv.
Det har også vist sig, at visse bogføringsprogrammer, typisk af lidt ældre dato, ikke så nemt
omstilles til at håndtere de nye krav. I enkelte tilfælde har det været nødvendigt for virksomheder
at konvertere til nye programmer. Har man kun få tilskudssager, kan et foto af faktura, taget med
mobiltelefonen, overføres til pc’en og uploades til OR-portalen derfra. Relativt enkelt, - trods alt.
Erfaringerne er, at det under alle omstændigheder kræver ekstra opmærksomhed fra alle parter
her i starten, - men også, at der relativt hurtigt skabes nye rutiner, som gør det muligt at udnytte
Energisparepuljens tilskud, uden at drukne fuldstændigt i administration.
De vejledninger der er sendt ud med OR-Orientering nr. 102 og 103 gælder fortsat og sekretariatet
er naturligvis fortsat til rådighed med support pr. telefon og mail.
Tidligere har OR også haft aftale med SEAS-NVE, men det har ikke været muligt at forny denne
aftale, da SEAS-NVE ikke længere tilbyder samarbejde med eksterne aktører.

Vilkårene for tilskud via OR-aftalen med Oliebranchens Energisparepulje er attraktive!
Her i skemaet kan du se
et par eksempler fra
Aktøraftalens prisliste.
Du finder hele prislisten
på OR-Portalen:
OR-Prisliste for
energisparetilskud

Besparelsestiltag
Oliekedler,
1-årigt serviceeftersyn
Udskiftning af oliekedel
fra før 1978
Konvertering af oliekedel
fra før 1978 til Jordvarme
Ikke kondenserende kedel
(olie/gas) suppleres med
én luft/luft-varmepumpe

Besparelse

Enhed

Tilskud

kWh

svk-nr

kr./kWh kr. (afrundet)

313

olie14

0,35

109,-

9963

olie12

fast pris

5.200,-

29568

vp12

0,35

10.349,-

Alle OR-virksomheder
kan udnytte tilbuddet
13404
vp41
0,35
4.691,om energisparetilskud
fra Oliebranchens Energisparepulje via OR, men det er ikke alle der har valgt at gøre det endnu.
Kontakt OR-sekretariatet, hvis du vil være med, eller bare høre mere om mulighederne.
Forårshilsen - Kristian Vielwerth - OR-sekretariatet / or-sek@teknologisk.dk / telefon 7220 2590

