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Hvad skal jeg tage med hjem?

For at fremme udnyttelsen af overskudsvarme er 

der med virkning fra 2022 indført:

 Forenkling af reglerne for prisregulering og et 

prisloft 

 Omlæggelse af afgifter på overskudsvarme

 Reducering / fritagelse af afgifterne
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Omlæggelse af afgifter på overskudsvarme

 Bortfald af afgifter på elbaseret overskuds-

varme (både intern og ekstern udnyttelse).

 Ensartet afgift på fossilbaseret overskudsvarme 

på 25 kr./GJ for intern og ekstern udnyttelse.

 Fritagelse af afgift på fossilbaseret overskuds-

varme, som indgår i energieffektiviserings-

ordningen og leveres til eksterne formål. 
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28. marts 
2019

• Aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme.

22. juni 

2020

• Klimaaftale for energi og industri, hvor 
elbaseret overskudsvarme fritages for afgift.

• Afgift sættes til 0 kr. for fossilbaseret 
overskudsvarme ved indgåelse i ordning.

7. september 
2021

• Opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi 
og industri, hvor forenklet ordning for EE 
indføres.

Politiske aftaler om overskudsvarme 
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Prisregulering under et prisloft

Overskudsvarme-

leverandør

Prisloft

Aftalebaseret pris

Fjernvarmevirksomhed

ENS/FSTS fastsætter 

årligt et landsdækkende 

prisloft

- Energistyrelsen udmelder hvert år, indtil Forsyningstilsynet 

overtager opgaven, et prisloft for overskudsvarme.
-

- En overskudsvarmeleverandør og en fjernvarmevirksomhed 

kan frit aftale en pris for overskudsvarmen, så længe de 

samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarmen 

holdes under prisloftet.

- Prisloftet for 2022 er 77 kr./GJ.

Fritages for 

administrative 

byrder
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Rammer for 

Energieffektiviseringsordning 

for overskudsvarme (EFO)
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Rammer for ordningen

Overskudsvarme er 

helt / delvist baseret 

på afgiftsbelagte 

brændsler

Overskudsvarme 

leveres til ekstern 

anvendelse 
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Dokumentation ved ansøgning

Følgende materiale skal indsendes af virksomheden ved 

ansøgning om tilslutning til ordning:

• Ansøgning om tilslutning til EFO (TAS)

• Tro- og loveerklæring (direktion)

• Rapport fra energigennemgangen - kan gennemføres af 

virksomheden eller af rådgiver og skal verificeres af uvildig 

ekspert eller certificeringsorgan.

• Bilag 1 - Screeningsliste og energihandlingsplan -

energieffektiviseringer med TBT<5 år skal, som udgangs-

punkt, gennemføres inden for 12 måneder efter 

identifikation

• Tjekliste fra verifikator

Der er skabeloner på www.ens.dk/EFO

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/rapport_for_energigennemgang.docx
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/bilag_1_til_forpligtelser_i_ordningen_.xlsx
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/tjekliste_1_til_verifikation_ifm._indgaaelse_i_ordningen_version_1_0.docx
http://www.ens.dk/EFO
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År 0 

År 1 År 3 / 4 

- Energigennemgang

- Identifikation af 

energieffektiviseringstiltag

- Ekstern verifikation

- Gennemføre 

energieffektiviseringstiltag

- Ekstern verifikation

- Energigennemgang

- Identifikation af 

energieffektiviseringstiltag

- Gennemføre 

energieffektiviseringstiltag

- Ekstern verifikation

Tidslinje for virksomheden i EFO

År 2 

Ekstern verifikation
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Hvorfor verifikation? 

• Ekstern verifikation rapporteres til Energistyrelsen 

af virksomheden.

• Skal sikre, at energigennemgang, screeningsliste 

og energihandlingsplan m.v. er gennemført i 

henhold til kravene i ordningen.

• Virksomheden skal forud for indsendelse af 

ansøgning sikre, at evt. afvigelser fundet ifm. 

ekstern verifikation håndteres, herunder at de er 

dokumenteret og godkendt af uvildig ekspert eller 

certificeringsorgan.
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Virksomheden kan til enhver tid melde sig ud. 

I tilfælde hvor virksomheden selv ønsker udmeldelse af 

ordningen, vil afgiftsfritagelsen ophøre den dag 

virksomheden melder sig ud eller stopper med at 

efterleve kravene for ordningen.  

Energistyrelsen kan træffe afgørelse om at udmelde en 

virksomhed af ordningen, hvis denne ikke lever op til 

ordningens krav.

Afgiftsfritagelsen ophører med tilbagevirkende kraft, til 

den dag virksomheden ikke længere levede op til kravene 

for ordningen

Udmeldelse af ordningen
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Vejledning om afgifter og afgiftsfritagelse
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Der er tilskud i ERP og afgiftsfritagelse i EFO. Der er krav om 

energieffektiviseringer i begge ordninger:

EFO BEK, § 5. Såfremt energigennemgangen, jf. § 2, stk. 2, 

identificerer energieffektiviseringstiltag relateret til overskudsvarme, er 

virksomheden forpligtet til at gennemføre disse, hvis 

tilbagebetalingstiden er på op til 5 år

ERP BEK, §7, Stk. 3: Der kan ikke ydes tilskud til tiltag, som ansøger 

er forpligtet til at foretage i henhold til anden lovgivning….

En virksomhed der indgår i EFO, kan søge tilskud i Erhvervspuljen til 

projekter relateret til overskudsvarme med en TBT over 5 år samt alle 

projekter, der ikke relaterer sig til fossilbaseret overskudsvarme – så 

længe de lever op til kravene i Erhvervspuljen.

Sammenspil med Erhvervspuljen



10. juni 2022 Side 14

Spørgsmål ?

Kontakt os på EFO@ens.dk

Lars Grindsted tlf. 51 67 43 27

mailto:EFO@ens.dk

