Aktøraftale om fremme af energibesparelser
(Aktøraftale 2013-XXX)
Det bekræftes hermed, at undertegnede (i det følgende kaldet Aktøren):
XXXXXX ApS
Adresse: XXXXXXXX XX, XXXX XXXX
CVR-nr. XXXX XXXX, Kontaktperson: XXX, mail: XXX@XXX.dk, tlf. XXXX XXXX
og medundertegnede (i det følgende kaldet DEBRA):

Dansk Energi Brancheforening
Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup
Kontaktperson: Jørgen K. Nielsen, mail: jorgenk@energibranchen.dk, tlf. 7741 1535
CVR-nr. 21 34 41 84
har indgået aftale om realisering af energibesparelser iht. energispareaftalen af november 2012 mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne. Aktøraftalen erstatter den gældende samarbejdsaftale.

1. Aftalens omfang
Aktøren leverer energibesparelser, som er opnået ved aktørens arbejde hos opvarmningskunder, primært i målgruppe
A (husholdninger). Aftalen omfatter besparelser opnået ved udskiftning til nye A-mærkede oliekedler, ved serviceeftersyn på oliefyr og ved øvrige energibesparelser anført i Energistyrelsens standardværdikatalog i perioden indtil 31.
december 2015. Omfanget anslås til:
Op til xx oliekedeludskiftninger, op til xx serviceeftersyn eller andre energibesparelser årligt i 2013, 2014 og 2015
DEBRA giver tilskud til fremme af energibesparelserne og opnår retten til at indberette de omfattede besparelser til
Energistyrelsen via Oliebranchens Energisparepulje. Det bemærkes, at der ikke kan ydes tilskud til udskiftning til nye
oliekedler i boliger med mulighed for tilslutning til kollektiv varmeforsyning bortset fra, hvis der før 1. januar 2013 er
indgået en endelig skriftlig aftale med kunden om medvirken til realisering af et konkret projekt og projektet færdiggøres før 1. juli 2013.
Energispareprojekter, der ikke opgøres ved standardværdier, men i stedet skal opgøres specifikt, kan også leveres
under nærværende aktøraftale. Omfanget skal i så fald aftales skriftligt inden realisering af energibesparelsen påbegyndes, og det påhviler aktøren evt. i samarbejde med DEBRA at dokumentere energibesparelsen, jf. kravene i energispareaftalen.

2. Dokumentation
Aktøren rådgiver sine kunder om det mest energibesparende udstyr, og målet er, at kunderne vælger energieffektivt
udstyr. Aktøren skal være aktivt involveret i realisering af energibesparelsen.
- Udskiftninger af kedler og andet udstyr:
Før arbejdet påbegyndes, indgår aktøren aftale om tilskud til energibesparelser med kunden. Aftalen skal bekræftes af
kunden og aktøren ved udfyldelse og underskrift på aftalesedlen ”Aftale om tilskud”, som er vedlagt i bilag A, eller ved
en aftaleseddel / et tilbudsbrev med tilsvarende indhold, udarbejdet af aktøren. Aftalesedlen dokumenterer, at aktøren opnår retten til at indberette energibesparelsen, og at kunden derfor ikke kan overdrage retten til anden side.
Når energibesparelsen er realiseret bekræftes dette af kunden ved betaling af aktørens faktura for det færdiggjorte
arbejde. Størstedelen af Energisparepuljens tilskud skal videregives til kunden, men aktøren må beholde en andel, til
dækning af administrationsudgifter m.v.. På fakturaen skal fremgå, hvad arbejdet omfatter og hvornår det er udført.
Energistyrelsen og Energisparepuljen har ret til at foretage stikprøvekontrol af de omfattede energibesparelser.
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- Serviceeftersyn på oliefyr:
Det skal fremgå af vilkårene for serviceabonnementet, at oliefyrsejeren overdrager retten til at indberette energibesparelsen ved serviceeftersyn til servicefirmaet, og at oliefyrsejeren ikke kan overdrage retten til andre.
Realiseringen af besparelsen bekræftes ved kundens betaling af fakturaen på eftersynet. Det skal éntydigt fremgå af
fakturaen, hvornår serviceeftersynet er udført, og at servicefirmaet fortager indberetning af energibesparelsen med
henvisning til vilkårene for serviceabonnementet.

3. Betaling
(1)

Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser for energibesparelser realiseret inden 31. december 2013:

Type

Energistyrelsens beskrivelse

Udskiftning
af ”gammel”
oliekedel
Udskiftning
af ”nyere”
oliekedel

Støbe- og pladejernskedel fra før 1978 (ikke efterisoleret) til
kedel, der opfylder kravene i BR10, udenfor område med
kollektiv varmeforsyning
Renoveret støbejernskedel fra før 1978 og kedelunit i støbeog pladejern fra efter 1977 til kedel, der opfylder kravene i
BR10, udenfor område med kollektiv varmeforsyning

Øvrige energibesparelser med standardværdier – jf. prisliste i bilag B

Købspris
(ekskl. moms)

Købspris
(inkl. moms)

5.200 kr.

6.500 kr.

2.800 kr.

3.500 kr.

280-300 kr. pr. MWh

350-375 kr. pr. MWh

Energibesparelser ved specifik opgørelse, bl.a. større oliekedler

Aftales særskilt

(1)

De angivne enhedspriser er beregnet på grundlag af gældende standardværdier, faktorer med videre pr. 1. januar 2013. Energistyrelsen forbeholder sig at ændre værdierne med 3 måneders varsel. Enhedspriserne ændres, hvis standardværdier, faktorer eller øvrige forudsætninger ændres.

Betalingen afregnes månedsvis efter modtagelse af faktura over de realiserede energibesparelser. Faktura indsendes
senest den 15. i måneden efter de realiserede energibesparelser. Betalingsfristen er 30 dage.
Eksempel på faktura er vedlagt.
Som bilag til fakturaen skal for hver af de realiserede energibesparelser vedlægges kopi af ”Aftale om tilskud” underskrevet af kunden + kopi af fakturaen til kunden for det færdiggjorde arbejde. Fakturaen vil først blive betalt, når de to
bilag for energibesparelsen er modtaget.
For energibesparelser ved serviceeftersyn indsendes kopi af eftersynsfaktura, og DEBRA skal have modtaget kopi af
serviceaftalen/abonnementsvilkårene til DEBRA før betaling kan finde sted.
Faktura og fakturabilag sendes på mail til debra@energibranchen.dk eller med fax eller brevpost.
Aktørens fakturering skal afsluttes senest den 31. januar i året efter det kalenderår, hvor energibesparelsen er realiseret. Energibesparelser, der faktureres senere, kan ikke indberettes til Energistyrelsen, og fakturaen vil ikke blive betalt.
Aktøren er pligtig at refundere betalingen, hvis energibesparelser ikke er dokumenteret og realiseret som aftalt.
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4. Ikrafttrædelse og ophør
Aftalen løber indtil den 31. december 2015. Ovenstående enhedspriser er gældende for 2013, mens enhedspriser for
2014 og 2015 fastlægges ved forhandling i 3. kvartal året før.
Aftalen kan kræves genforhandlet af begge parter, hvis der sker væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder ændringer i lovgrundlaget eller Energistyrelsens standardværdikatalog. Aftalen kan opsiges af begge parter med
et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Hver part erlægger deres ydelse indtil opsigelsestidspunktet.
Tvister mellem parterne vedrørende denne aftale, der ikke kan løses i mindelighed, kan af enhver af parterne indbringes for Det Danske Voldgiftsinstitut.
Aftalen (nr. 2013-XXX) er udskrevet i to eksemplarer. Hver af parterne har et eksemplar.
Dato:

Dato:

_________________________________
Dansk Energi Brancheforening

_________________________________
Aktøren

Bilag: (A) Aftale om tilskud 2013-15, (B) Prisliste for 2013 og (C) Eksempel på aktørens faktura til DEBRA.
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