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Agenda
11.15-12.00

�Om EnergiMidt 

�Energistyring handler om strategi

�Sådan tilbyder EnergiMidt energibesparelser�Sådan tilbyder EnergiMidt energibesparelser

�Generelle erfaringer og videre forløb

�Spørgsmål



Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 

jyske elselskaber. EnergiMidt er et Amba-

selskab, som er 100 % ejet af kunderne.

� Et Fiberbredbåndsselskab

EnergiMidt
Kort om

850 

medarbejdere

2011 i

mio. kr. 

Omsætning 2.108

� Et Multiforsynings selskab
� El & Varme-net

� Kommerciel forretning

� Et Fiberbredbåndsselskab
Bruttoresultat 690

Balance 7.657

Egenkapital 3.774

Resultat efter

skat
18,3

� Et VE Produktionsselskab
� Vindmølleparker

� Solparker



Forretningsområder
Erhverv - Offentlig

• Elsalg

• FiberBredbånd

• Solceller

• Energirådgivning

• Bio kedelanlæg

• Varmepumper

• Energikursus

• Udendørs 

belysningsanlæg
• Energistyring

• Energiledelse

• Elsikkerhedspakke

• SKS-systemer

• Støttemuligheder

• Elinstallationsarbejde

belysningsanlæg

• ESCO

• EPC

• El-infrastruktur (>60kV) 

• Driftsledelse (>10kV)

• Rådgivning i udlandet



”Den danske EE model”

Bred politisk aftale om et nyt energiforlig for perioden 2013 til 2020.

Omlægning af energiforbrug til vedvarende energikilder

Kun mulig gennem kraftig reduktion af slutforbrug

National sparemålsætning på  10,7PJ/år (~2,5% af slutforbrug) +75% 

Realiseres i praksis gennem landets energinetselskaber vha. bindende sparemål hvert år



”Den danske EE model”
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Hvor realiseres besparelser?

I processen På komponenter Genvinding

Konvertering mellem 

På ”systemer”

Konvertering mellem 

energiarterBrugeradfærd



Støtteordninger
Køb & Salg af energibesparelser

Formelle krav & ramme

• Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem et netselskab og slutbrugeren før et projekt 
påbegyndes

• Der kan kun købes besparelser som er realiseret

• Besparelsesprojekterne skal være fuldt dokumenterede og skal kunne eftervises ved 
eftermåling

• Projekterne skal have en ”netto” effekt.  (F.eks. anvist gennem rådgivning)

• Prisen er typisk 20-30øre/kWh ex. moms.

• Netselskaberne køber ”indberettelsesretten” til 1. års besparelser• Netselskaberne køber ”indberettelsesretten” til 1. års besparelser

EnergiMidt rådgivningsaftale

• Virksomheden får adgang til specialviden, erfaring og  korrekt håndtering af tilskud og 

rådgivning.

• Tilskuddet er en enkelt udbetaling 1 kWh koster i industrien mellem 35 øre/kWh/år 

(proces varme) og 80 øre/kWh/år (proces el), dvs. det er den realiserede besparelse der 

giver den største økonomiske gevinst for virksomheden år efter år.

Men der er noget der er vigtigere end tilskud..!



Om EnergiMidt Energirådgivning…
til energiforbrugeren

• Har en systemtilgang  i stedet for en komponenttilgang

• Uvildig rådgivning - Lad dig ikke alene rådgive af udstyrsleverandøren

• Starter ved slutforbrugeren og gå stepvis tilbage i forsyningskæden

• Uvildig rådgivning - Lad dig ikke alene rådgive af udstyrsleverandøren

• En kvalitetsrådgivning koster ! – Men tjener sig meget hurtigt hjem

• Målrettet kompetenceudvikling – Teknologi, Skat, Lovgivning, Økonomi, tilskud…etc.



Et rådgivningsforløb
men tilpasses

Step 1

• Energi audit

• Indledende analyse

• Udvikling af idékatalog (Besparelses- & konverterings
potentialer)

Step 2

• Business case

• Målinger, dataindsamling, beregninger og analyser

• Indhentning og forhandling af tilbud fra leverandører

Step 3

•Business plan og implementering

•Projektledelse og dokumentation

•Teknisk support

•Installation, teknisk verifikation

Step 4

• Opfølgning

• kontrol af energibesparelser

• Energi/klima ledelsesmæssig strategi



Erfaringer…

• Gennemsnitligt kan en EnergiMidt rådgivningsaftale i industri anvise en 

energiomkostningsreduktion på 20-70% årligt, med TBT < 5år. Heraf ligger 

de første 20% med TBT<1år. På en del processer op til 90% reduktion.

• I administration og institutioner  kan der tilsvarende anvises samme 

potentiale blot med den dobbelt TBT.

• Tilskudsordningen udgør typisk 15-50% af anlægsinvesteringen i industri.

• Uvildig rådgivning halverer TBT



Spørgsmål…

• Ulf Rytter Jensen

- urj@energimidt.dk


