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Energisparetilskud: Sådan kan du gøre, hvis du er underleverandør!
Som opfølgning på OR-Orientering nr. 106, vender vi nu tilbage til dette tema, med en kort
vejledning i hvordan du som OR-Aktør kan arbejde med ordningen om ”Energiselskabernes
energispareindsats” ved at levere energibesparende ydelser med tilskud fra Oliebranchens
Energisparepulje via OR som underleverance til en hovedleverandør.
Krav om aftale mellem underleverandør (OR-Aktør) og Hovedleverandør
Energiselskabernes energispareindsats er underlagt krav om at der kan dokumenteres en ubrudt
aftalekæde fra kunde (slutbruger) til det energiselskab, der køber den realiserede energibesparelse.
Hvis du som OR-Aktør leverer dine energibesparende ydelser som underleverance, indgår du i en
udvidet aftalekæde, hvor hovedleverandøren indgår:
Oliebranchens Energisparepulje -> OR -> OR-Aktør -> Hovedleverandør -> Kunde (slutbruger).
Den dokumentation der skal foreligge, omfatter:
1. Aktøraftale mellem Oliebranchens Energisparepulje og OR
2. OR-Aktøraftale mellem OR og OR-Aktøren (tiltrædes online og kan ses her)
3. Samarbejdsaftale mellem OR-Aktøren og eventuel Hovedleverandør*
4. Aftaleseddel / abonnementsbetingelser mellem OR-Aktør og Kunde (slutbruger)(kan ses her)
*Denne aftale skal indgås skriftligt mellem parterne (OR-Aktøren og Hovedleverandøren).

Udgå at få sagen afvist: Indberetning skal omfatte følgende dokumentation til kontrol hos OR:
Ved indberetning af en energisparesag, som du, som OR-Aktør, har leveret som underleverance,
skal følgende dokumenter hentes ind på OR-Portalen, som dokumentation for sagen:





Aftaleseddel med tilhørende bilag (foto mv.)*
Kopi af samarbejdsaftale mellem OR-Aktør og Hovedleverandør
Kopi af faktura for underleverancen (fra OR-Aktør til Hovedleverandør)
Kopi af faktura for hovedleverancen (fra Hovedleverandør til kunde (slutbruger)).

*Det skal fremgå af aftalesedlen, at tilskuddet udbetales via hovedleverandøren, som skal være anført. Hvis der er tale
om kedelservice ”Olie14”, erstattes aftalesedlen af hovedleverandørens abonnementsbetingelser for kedelservice. Du
skal som underleverandør sikre dig, at hovedleverandørens abonnementsbetingelser omfatter følgende betingelse:
”Ved det årlige serviceeftersyn opnås ifølge Energistyrelsen en energibesparelse på gennemsnitligt 625 kWh. Der
ydes i den anledning et energisparetilskud, som fratrækkes på din faktura. Ved udbetaling af tilskuddet overgår
retten til at indberette energibesparelsen til Oliebranchens Energisparepulje via OR, og energibesparelsen kan derfor
ikke overdrages til andet energiselskab”.
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