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TILSKUD VIA OR OPHØRER MED ÅRETS UDGANG 

Energisparetilskud fra Oliebranchens Energisparepulje via OR 

ophører pr. 31. december 2017. OR-kerneydelser skal i fokus. 

Efter et års arbejde med formidling af tilskud efter den ”nye” energispareaftale, som blev indgået 
mellem energiministeren og energiselskaberne til ikrafttrædelse d. 16. december 2016, har OR-
udvalget vurderet, at tilbuddet om energisparetilskud via OR ikke skal fortsætte. Årsagen er først og 
fremmest, at omkostningerne til den administration og kontrol, som tilskudsordningen kræver, 
langt overstiger de beløb, der gives dækning for. Det spiller også en rolle, at OR-udvalget ønsker at 
styrke OR’s kerneydelser, med fokus på kvalitetssikring, uddannelse, temadage og andre former for 
faglig udvikling og support til OR-virksomhederne. Mere herom, når vi kommer lidt ind i det nye år. 
 
OR-portalen lukker for indberetning af ”Olie 14” pr. 31. december 2017 
Sager om kedelservice (Olie 14), som er leveret, faktureret og indberettet via OR-portalen senest 
den 31. december 2017, kan opnå tilskud. Der kan ikke indberettes sager om Olie 14 i 2018. 
 
For alle andre indberetninger lukker OR-portalen endeligt pr. 31. januar 2018 
Der kan ikke indgås energispareaftaler i 2018, men sager, der er aftalt med underskrevet 
aftaleseddel i 2017, og som er endeligt afsluttet og faktureret inden 31. januar 2018, kan 
indberettes med tilhørende dokumentation på sædvanlig vis frem til og med 31. januar 2018.  
Vi anbefaler, at disse indberetninger foretages så tidligt som muligt i 2018. Har du sager, som ikke 
kan afsluttes indenfor denne frist, bedes du kontakte os snarest muligt på or-sek@teknologisk.dk.  
 
Husk, at alle sager skal følge de gældende betingelser og at sager fra 1. januar til 31. marts 2017 
(overgangsperiode fra de ”gamle” regler), ikke længere kan indberettes. 
 
Husk at opdatere tilbuds- og abonnementsbetingelser pr. 1. januar 2018 
Du skal være opmærksom på, at dine tilbuds- og abonnementsbetingelser ikke kan omfatte 
betingelser for tilskud via OR efter 1. januar 2018. Husk derfor, at opdatere betingelserne alle 
steder, hvor de er offentliggjort, herunder på hjemmeside, faktura, tilbudsbreve, brochurer mv.  
 
Kunderne kan selv opnå tilskud, direkte hos energiselskaberne 
På energisparesiden.dk kan du finde alle de energiselskaber, som tilbyder energisparetilskud. 
Bemærk, at der er fri prisdannelse på tilskuddene, så det kan betale sig at spørge flere steder. 
Oliebranchens Energisparepulje findes også på listen. 
 
 

Med ønsket om en God Jul og et Godt Nytår 

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