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Energiselskabers Energispareindsats 
Alle net- og distributionsselskaber inden for el, fjernvarme og naturgas er gennem energispareaftalen af 16. 
december 2016 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til 
Energistyrelsen.  

Konvertering til fjernvarme, af ejendomme med olie- eller gasopvarmning, giver eksempelvis energibesparelser 
som Gentofte Fjernvarme (i det følgende betegnet GF) kan indberette, forudsat at GF har medvirket til at 
energibesparelsen blev realiseret. Og det har GF bl.a. ved at yde oplysning og rådgivning til Ejer/slutbruger om 
energibesparelsen og ved aktivt at medvirke til etablering, drift og/eller kontrol af fjernvarmekonverteringen.  

For at kunne indberette en energibesparelse skal GF overholde en række dokumentationskrav, herunder, at der 
med Ejer/slutbruger er lavet en klar aftale om overdragelsen af retten til at indberette energibesparelsen til 
Energistyrelsen – og at aftalen er lavet inden arbejdet igangsættes!  

Aftale om overdragelse af indberetningsretten 
Leveringsaftalen og nærværende dokument, ’Overdragelse af retten til registrering af Energibesparelser’, 
fungerer i denne sammenhæng som en bekræftelse fra Ejer på, at energibesparelsen realiseres i samarbejde 
med Gentofte Fjernvarme, og at Ejer/slutbruger er bekendt med og indforstået med, at retten til at registrere 
besparelsen overdrages til GF efter realisering, således at Ejer ikke i god tro kan overdrage besparelsen til 
andre selskaber.  
 
Ved underskrift af en Leveringsaftale med Gentofte Fjernvarme overdrager Ejer naturligvis ikke selve 
energibesparelsen til GF, men kun retten til at indberette værdien af energibesparelsen til Energistyrelsen. Når 
en energibesparelse er indberettet, kan den ikke videresælges, hvilket er årsagen til at Ejer i Leveringsaftalen 
skal erklære, ikke at have modtaget tilskud, eller indgået aftale om tilskud, til opnåelse af samme 
energibesparelse med anden part og at Ejer ikke efterfølgende må indgå anden aftale om samme 
energibesparelser med anden part.  

 
Dokumentationskrav til Gentofte Fjernvarme 
GF skal dokumentere og kvalitetssikre energibesparelserne, og en gang om året skal GF indberette 
energibesparelserne til Dansk Fjernvarme, som videreformidler informationerne til Energistyrelsen og 
Energitilsynet.  

Kontrol med indberetning af energibesparelser 
Der føres kontrol med om samme energibesparelse indberettes flere gange. Som en del af denne kontrol 
indhenter GF persondata, f.eks. navn og adresse, efter reglerne i persondataforordningen, og disse data bliver 
sammenkørt med energisparedata fra hele Danmark, med henblik på at identificere eventuelt 
dobbeltregistrering.  
 
’Værdien’ af at indberette en energibesparelse 
Hvis et forsyningsselskab ikke selv kan realisere energisparekravet, kan selskabet betale for retten til at 
indberette energibesparelser som andre har realiseret. Herved har ’retten til at indberette en energibesparelse til 
Energistyrelsen’ en markedsværdi. Markedsværdien varierer alt efter udbud og efterspørgsel.   

Gentofte Fjernvarme er et ”Hvile-i-sig-selv-selskab” i Gentofte Kommune og må derfor ikke tjene penge på salg 
af fjernvarme. Er der overskud i GF det ene år sænkes taksten det følgende år. Og omvendt ved underskud.  
Når GF får overdraget retten til at indberette energibesparelsen til Energistyrelsen, for en ejendom der 
konverterer til fjernvarme, reduceres Gentofte Fjernvarmes udgifter til at indfri sparekravet og det resulterer 
således i, alt andet lige, at taksten sænkes. Således kommer værdien af de overdragede rettigheder tilbage til 
kunderne. 
 

 


