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Energisparetilskud: Ny prisliste pr. 13. november 2017!  

Efterspørgslen på realiserede energisparesager er faldet i løbet af 2017 og Oliebranchens 
Energisparepulje har derfor sænket priserne med 4 øre pr. kWh. Den nye prisliste træder i kraft 13. 
november og har dermed effekt for alle energisparesager som er aftalt 13. november eller senere.  
 
Indberetning af sager med nye og gamle priser 
Af hensyn til kvalitetskontrol og økonomisk opgørelse af sagerne, er det i overgangsperioden 
nødvendigt at foretage månedsindberetning af sagerne i to kategorier (se også OR-portalen):  
 
a. Sager der er aftalt før 13. november, og som følger den gamle prisliste. 
b. Sager der er aftalt 13. november eller senere, og som følger den nye prisliste. 
 

Den tilhørende dokumentation for måneden behøver ikke at blive opdelt og kan derfor hentes ind 
på OR-Portalen i én samlet pulje for måneden, på sædvanlig vis. 
 
Energisparesager skal være aftalt efter den på aftaletidspunktet gældende prisliste, for at kunne 
indgå i afregningsgrundlaget. Sager med forkerte priser vil blive afvist. 
 
Særlig opmærksomhed på energisparesager med OR-kedelservice i abonnement (”Olie14”) 
For disse serviceleverancer skal man være opmærksom på, at abonnementsbetingelserne - som jo 
er aftalegrundlaget - er ajourført, og at alle Olie14-ydelser udført frem til og med 12. november sker 
efter gammel prisliste, og alle Olie14-ydelser udført fra og med 13. november sker efter ny prisliste. 
 
Den del af tilskuddet der som minimum skal tilgå kunden (slutbrugeren) ændres fra kr. 80,- til kr. 
70,-. Se også OR-Orientering nr. 106 herom. Dette træder også i kraft fra og med 13. november. 
 
Alle OR-virksomheder kan udnytte tilbuddet om energisparetilskud fra Oliebranchens 
Energisparepulje via OR. Se hvad du kan give i tilskud her: Ny OR-Prisliste for energisparetilskud  
 
Kontakt OR-sekretariatet, hvis du vil være med, eller bare høre mere om mulighederne.  
 
Hvis du vil vide mere om tilskud: Se bl.a. Energistyrelsens folder om energispareindsatsen. Klik her. 

 
Med venlig hilsen 

Kristian Vielwerth - OR-sekretariatet / or-sek@teknologisk.dk  / telefon 7220 2590 

 

Bilag: Ny OR-Prisliste for 2017 – 13. november (Bilag B til OR-Aktøraftalen) 
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