
Kontraktreferencer- Risiko/Ydelser 
 
Hillerød Elnet 2014/Verdo Entreprise Bilag C 
Vivild/Gassum/Allingåbro Varmenet 2014 Bilag D, E & F 
 

 
Ydelser beskrevet i kontrakter  
Bilag A 

Reference til aftaledokument Risikovurdering Betydning af 
prissætning 

Mulighed for 
efterregulering 

Konklusion 

Energirådgivningsbesøg, erhverv, privat 
& offentlig. 
 

Kontrakt afs. 4 ”Konsulentydelser 
overfor Verdo Hillerød Elnet og 
kunder generelt”. 

Omfang er variabelt. 
Udbytte i realiserede 
projekter varierende. 
 
 

Har betydning for 
afdelingens til 
rådighed 
værende timer og 
samlet årsværk.  

Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
rådgivning” 

Ydelse som er identisk i 
vilkår for både koncern 
interne- og eksterne 
netselskaber 

Kontrakt Bilag C, D, E Omfang er variabelt. 
Udbytte i realiserede 
projekter varierende. 
 

Har betydning for 
afdelingens til 
rådighed 
værende timer og 
samlet årsværk. 

Nej, det er ikke muligt at 
efterregulere ved øget 
kostbase 

Opsøgende salgsarbejde mhp. at op- og 
udbygge pipeline af 
energispareprojekter til realisering 

Kontrakt afs. 2 Stort ressourceforbrug, 
specielt i 
opbygningsfasen.  
Stærkt varierende 
udbytte. Høj initial 
investering mht. 
timeforbrug.  
 

Vanskeligt på 
forhånd at 
vurdere afkast ift. 
afholdt 
omkostning. 

Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
rådgivning” 

Denne ydelse danner 
grundlaget for alle 
energiprojektleverancer til 
både eksterne og interne 
net. 

Ikke specifikt nævnt i kontrakten, 
men en forudsætning for pipeline 
og fremtidige 
energispareprojekter. 

Stort ressourceforbrug, 
specielt i 
opbygningsfasen.  
Stærkt varierende 
udbytte. Høj initial 
investering mht. 
timeforbrug.  
 

Vanskeligt på 
forhånd at 
vurdere afkast ift. 
afholdt 
omkostning. 

Nej, det er ikke muligt at 
efterregulere ved øget 
kostbase 

Månedlig statusrapport omkring 
besparelsesarbejdet, indeholdende 
status på mål, indberettede projekter 
samt generel orientering om området til 
eks. Direktion, bestyrelse 
m.v. / Årsrapport 

Kontraktens afs. 4 Lav risiko 
Høj forudsigelighed 

Forudsigelig Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”Administration” 

 

Kontrakt Bilag C, D, E Lav risiko, kendt 
omkostning 

Ingen Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”Administration” 



      
      
Årlig intern og årlig ekstern auditering af 
energispareprojekterne 

Kontrakt afs. 4 Middel risiko, kendt 
omkostning 

Har nogen 
betydning 

Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ””kvalitetssikring” 

Der kan i løbet af et år være 
krav til yderligere 
dokumentation, auditering 
m.v. 

Kontrakt Bilag C, D, E Middel risiko, kendt 
omkostning 

Har nogen 
betydning  

Nej, det er ikke muligt at 
efterregulere ved øget 
kostbase 

Indberetning af ”kWh” 
besparelsesprojekter til Dansk Energi & 
Dansk Fjernvarme 

Kontrakt afs. 4 Lav risiko Kendt omkostning Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
administration” 

Administrationsydelse som 
kan variere i omfang 
mellem årene 

Kontrakt Bilag C, D, E Lav risiko Kendt omkostning Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
administration” 

Levere minimum 100% af det årlige 
besparelsesmål, dvs. 
energispareprojekter. 

Kontrakt afs. 4 Lav risiko Evt. øget 
omkostning kan 
viderefaktureres 
til netselskabet 

Prisen kan efterreguleres 
ifm. årsafslutning. 

 

Kontrakt Bilag C, D, E Middel risiko Risiko i et 
stigende 
tilskudsmarked, 
da salgsprisen er 
fast. 

Nej, det er ikke muligt at 
efterregulere ved øget 
kostbase 

Al kommunikation, dokumentation og 
mødeaktivitet i forbindelse med 
eventuel stikprøvekontrol, særtilsyn, 
undersøgelse eller anden henvendelse 
fra myndighederne på området. 

Kontrakt afs. 4 Middel risiko, ukendt 
omkostning og omfang 

Uforudsigeligt 
ressourcetræk til 
myndighedskontr
oller 

Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
administration” 

Aftaler med eksterne net 
sker typisk før eller i starten 
af året. Henvendelser vedr. 
kontroller m.v. sker typisk 1 
år senere.  
 
Antallet af kontroller øges 
gradvist som tiden går. 

Kontrakt Bilag C, D, E Middel risiko, ukendt 
omkostning og omfang 

Uforudsigeligt 
ressourcetræk til 
myndighedskontr
oller 

Nej, det er ikke muligt at 
efterregulere ved øget 
kostbase 

Al kommunikation med Dansk Energi 
ifm. indberetningen af besparelser, 
herunder løbende 
opdateringer/nye krav som måtte 
komme. 

Kontrakt afs. 4 Lav risiko, kendt 
omkostning 

Forventeligt 
bruges en del 
ressourcer ifm. 
brancheorganisati
onernes 
kommunikation 

Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
administration” 

 

Kontrakt Bilag C, D, E Lav risiko, kendt 
omkostning 

Forventeligt 
bruges en del 
ressourcer ifm. 
brancheorganisati

Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
administration” 



onernes 
kommunikation 

Fuld inddragelse af netselskabets egne 
energibesparelser (eks. 
rørisolering/netbesparelser/konverterin
ger) i 
besparelsespuljen. 

Kontrakt afs. 4 Lav risiko, kendt 
omkostning 

Nettets egne 
besparelser 
afregnes kun for 
administration og 
kvalitet 

Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
rådgivning” 

Egne besparelser reducerer 
kravet til Verdo 
Energirådgivning leverance 
af energiprojekter 

Kontrakt Bilag C, D, E Lav risiko, kendt 
omkostning 

Nettets egne 
besparelser 
afregnes kun for 
administration og 
kvalitet 

Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
rådgivning” 

Tilskudsudbetaling. Bogholderi/software 
og processer, revision 

Ikke specifikt nævnt, men en 
forudsætning for ”drift” 

Lav risiko kendt omkostning Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
administration” 

Bogholderi er en del af 
prissætningen, 
underkategori 
”Administration” Ikke specifikt nævnt, men en 

forudsætning for ”drift” 
Lav risiko kendt omkostning Nej, det er ikke muligt at 

efterregulere ved øget 
kostbase 

Internetportal for private kunder, 
udbetaling af tilskud, kunderådgivning, 
drift og support. 
 

Ikke specifikt nævnt, men en 
forudsætning for ”drift” 

Lav risiko kendt omkostning Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
administration” 

Privatportal/rådgivning 
leverer besparelser til alle 
net 

Ikke specifikt nævnt, men en 
forudsætning for ”drift” 

Lav risiko kendt omkostning Nej, det er ikke muligt at 
efterregulere ved øget 
kostbase 

Hvis projekter underkendes, 
kompenseres netselskabet med nye kwh 
inden for den fastsatte budgetramme. 

Ikke specifikt nævnt Middel risiko Ukendt 
omkostning 

Nej, det er ikke muligt at 
efterregulere ved øget 
kostbase 

I praksis opkræves der kun 
for et energiprojekt én gang 
i netselskabet. 
 
(Ikke aktuel for 2014 for 
alle net)  

Ikke specifikt nævnt Middel risiko Ukendt 
omkostning 

Nej, det er ikke muligt at 
efterregulere ved øget 
kostbase 

Generel markedsføring og 
markedsføringsomkostninger ift. nye 
rådgivningskunder 

Kontrakt afs. 4 Middel risiko Budgetteret 
omkostning 

Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
administration” 

 

Ikke specifikt nævnt Middel risiko Budgetteret 
omkostning 

Nej, det er ikke muligt at 
efterregulere ved øget 
kostbase 

Ydelser leveret udenfor kontrakt      
Servicering af lokale 
aktører/håndværkere/boligforeninger i 
netområdet. 

Ikke specifikt nævnt Lav risiko, kendt 
omkostning 

Kendt omkostning Ja, er en del af kostbasen, 
kategori 
”Energirådgivning” 

Energirådgivning og 
rådgivning omkring 



energispareordningen og 
vilkår for denne 

Skoleundervisning Ikke specifikt nævnt Lav risiko, kendt 
omkostning 

Kendt omkostning Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”timer til 
rådgivning” 

Formidling og 
markedsføring af 
energisparearbejdet 

Alle øvrige ydelser vedr. økonomi, 
kundesupport m.v. er ikke en del af 
kontrakten. 

Ikke specifikt nævnt Lav omkostning Kendt omkostning Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”Administration” 

Alle net 

"Bedre Bolig" - Konsulentuddannelse 
støttet af Ministeriet 

Ikke specifikt nævnt Lav risiko, kendt 
omkostning 

Ingen Ja, er en del af kostbasen, 
kategori ”Administration” 

2014 aktivitet 

 

Konkluderende note:  

Som tidligere anført leveres der både sammenlignelige ydelser og netspecifikke ydelser fra Verdo Energirådgivning 2014.  

En del ydelser omhandler markedsrettede aktiviteter så som opsøgende salg, marketingmateriale, markedsføring og direkte omkostninger til drift af afdelingens salgsaktiviteter. Disse 
ydelser er i sagens natur fremadrettede. Nogle aktiviteter resulterer i hurtigt realiserede projekter og andre realiseres i næste aftaleperiode. Omkostninger til disse aktiviteter påhviler alle 
net, dog med det forbehold at en øget aktivitet i løbet af året vil belaste kostbasen for egne net, da der her sker en efterregulering ved årets afslutning. Samme mekanisme er gældende hvis 
tilskudspriserne stiger/falder i løbet af året.  

 

 

 

 

   

 


