FAKTA OM DANSK FJERNVARMES HANDELSSELSKAB A.M.B.A.
Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A., i daglig tale DFH, er et andelsejet selskab. Vi varetager pt.
energispareforpligtelsen for 116 fjernvarmeselskaber, hvilket svarer til en energispareforpligtelse på ca. 130
GWh. Man skal være andelshaver for at kunne deltage i DFH, der er non-profit. Dvs. hvis vi har opkrævet for
meget i starten af året, hvor vi opkræver to aconto-opkrævninger baseret på en budgetteret pris pr. kWh, så
returneres det, når det endelige årsregnskab er blevet udarbejdet og godkendt.

Hvordan foregår det?
DFH sørger for alt vedr. energibesparelser, dvs. vi sørger for at realisere, indkøbe, kvalitetssikre, indberette
og auditere energibesparelser for vores fjernvarmeselskaber. Vi har lavet en hjemmeside, som vores
fjernvarmeselskaber linker til. Her kan deres forbrugere søge tilskud til energirenoveringer, se selv på
energispareguiden.dk.

Hvordan tilmelder vi os?
I tilmelder jer DFH ved at sende en indikativ tilmelding til kontakt@energispareguiden.dk. Herefter kommer I
på venteliste. Når vi har fundet energibesparelser nok til, at vi kan tilbyde jer at deltage i DFH, fremsender vi
en kontrakt, hvor der er angivet en pris pr. kWh. Når I har udfyldt og returneret den samt indbetalt
andelsindskuddet, bliver I registreret i vores system, oprettet på vores hjemmeside og får tilsendt link og
koder til hjemmesiden.
Kontrakterne fornyes en gang årligt, i efteråret, hvor vi sender prisen for det kommende år. Hvis I ønsker at
fortsætte i DFH, underskriver og returnerer I det fremsendte bilag. Hvis vi ikke modtager det, returnerer vi
jeres andelsindskud.

Skal vi ikke selv lave noget?
Jo – helst. For at sikre den billigst mulige varetagelse af energispareordningen opfordrer vi
fjernvarmeselskaberne til at linke til vores hjemmeside, så deres forbrugere søger tilskud hos os, og deres
lokale håndværkere indgår aktøraftaler med DFH. Hvis jeres forbrugere eller håndværkere ringer for at få
tilskud, så henvis dem til vores hjemmeside, eller få dem til at ringe til os. I slipper derved for at skulle
administrere energispareaftalen.

Kan vi selv realisere energibesparelser fx ledningsoptimering og konverteringer?
Som andelshaver i DFH har I stadig mulighed for selv at realisere energibesparelser. Disse skal senest den
20/1 indberettes på vores portal, som ligger på vores hjemmeside energispareguiden.dk, så indberetter og
auditerer vi dem.

Hvad koster det at være andelshaver i DFH?
Andelsindskuddet, der betales ved indmelding i DFH, er en engangsudgift og afhænger af værkets
energisparemål. Derudover betaler fjernvarmeselskaberne pr. kWh, vi indkøber for dem. Hvis I selv
realiserer energibesparelser, melder I dem ind til os, og så sørger vi for at indberette og auditere dem mod et
mindre administrationsgebyr pr. kWh.
Der er tre satser for andelsindskuddet, der afhænger af energisparemålet ved indtrædelse i DFH:
-

Et energisparemål på 0 - 500 MWh medfører et andelsindskud på 5.000 kr.
Et energisparemål på 501 - 4.000 MWh medfører et andelsindskud på 15.000 kr.
Et energisparemål på 4.001 - 15.000 MWh medfører et andelsindskud på 30.000 kr.
Et energisparemål på over 15.000 MWh medfører et andelsindskud på 100.000 kr.

DFH er et non-profit selskab. Vi tjener altså ikke penge på vores andelshavere, men vores andelshavere
skal selvfølgelig dække de administrationsomkostninger, vi har i forbindelse med håndteringen af
energibesparelserne. Derfor opkræver vi i 2016 4 øre/kWh til administration uanset om fjernvarmeselskabet
selv realiserer energibesparelserne eller om selskabet køber alle energibesparelserne via os.
Hvis det ved opgørelsen af regnskabet for DFH viser sig, at vi har brugt færre penge på administration,
tilskud til energibesparelser og indkøb af energibesparelse end budgetteret, betaler vi det overskydende
beløb tilbage til vores andelshavere ved opkrævningen for det efterfølgende års energispareforpligtelse.
I 2015 opkrævede vi 4 øre/kWh i administration; men vi tilbagebetalte 2,037 øre/kWh.

Hvad får vores forbrugere ud af det?
I DFH bestræber vi os på at finde energibesparelserne i vores andelshaveres lokalområder. Vi laver et unikt
link til vores energispareportal til alle vores andelshavere, som disse kan sætte på deres hjemmeside og
derigennem henvise deres forbrugere til at søge tilskud til deres besparelser.
Vi stræber efter at skaffe energibesparelserne til en god pris; men vi har også stort fokus på kvalitetssikring.
Derved er vi sikre på, at de energibesparelser, vi indberetter lever op til kravene i energispareaftalen.

