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Handlingsplan til fremme af energibesparelser

Energispareindsatsen skal styrkes. Den statslige indsats til fremme af energibesparelser skal
udnyttes mest effektivt med henblik på at fremme de miljø- og energipolitiske målsætninger.
Dette gennemføres ved at udmønte de statslige initiativer, herunder tilskudsordninger, i ram-
meprogrammer, som udliciteres, således at eksterne operatører konkurrerer om at gennemføre
disse. Der etableres systematiske evalueringer af de enkelte rammeprogrammer.

Elsparefonden skal sikre gennemførelsen af elvarmekonverteringen til fjernvarme og naturgas
samt fremme anvendelsen af effektive elapparater efter målsætningen i loven om Elsparefon-
den. Elsparefondens indsats udvides til handels-, service- og produktionssektoren, således at
indkøbsaftaler og andre ordninger til fremme af energieffektive el-apparater, som udvikles i
forbindelse med fondens indsats i forhold til husholdninger og den offentlige sektor, også
stilles til rådighed for handels- og servicesektoren og produktionsvirksomheder. Elsparefon-
den skal endvidere fremme elvarmekonvertering i område 4 (det åbne land) til biobrændsler.
Derudover får Elsparefonden mulighed for i konkurrence med andre aktører på området at
byde på energispareprogrammer, som udmøntes efter gennemførelse af licitationer.

Netselskaberne på el-, naturgas- og fjernvarmeområdet skal fremover varetage energispare-
og rådgivningsaktiviteter for PSO-midler. For at sikre effektivitet i anvendelsen af PSO-
midlerne gennemføres efter aftale med netselskaberne forsøg med udlicitering af programmer,
som er finansieret via PSO-midler. Netselskaberne kan på lige fod med andre operatører del-
tage i konkurrence om de programmer, der udliciteres for såvel PSO-midler som statslige
midler.

Med henblik på at sikre effektivitet og koordinering i den samlede energispareindsats gen-
nemfører Energistyrelsen den overordnede planlægning særlig med henblik på gennemførelse
af licitationer under de fremtidige rammeprogrammer. Der gennemføres i forbindelse med
udliciteringer evalueringer af gennemførelsen af rammeprogrammerne for at sikre effektivi-
teten i gennemførelsen af disse.

Initiativerne tilrettelægges med henblik på at sikre opfyldelsen af følgende besparelsesmål
som foreslået i Energistyrelsens rapport ”Fremme af Energibesparelser”, september 2000:

1999 2005 Energisparemål 2005

Sektor Aktuelt
forbrug

Fremskrivning u.
nye initiativer

PJ

Besparelse
PJ

CO2-
reduktion
1000 Tons

Besparelse i %
i.f.t. fremskriv-

ning i 2005
Husholdninger 190 184 8 940 -4
Offentlig service 25 26 2 330 -8
Privat handel og
service

55 56 3 490 -5

Produktionserhverv 171 159 2 380 -1
I alt ekskl. transport 442 425 15 2140 -4

Besparelsesmålet på 2,1 mill. tons CO2 udgør 3,5%-point af den samlede CO2-målsætning på
20%.
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Parterne er enige om at fremme adfærdsregulerende produktafgifter som et effektivt middel til
at fremme energibesparelser. Hele provenuet fra afgiften tilbageføres. Produktafgifter virker i
købssituationen, der er helt afgørende for realiseringen af besparelser. Produktafgifterne og
tilbageføringen udformes således, at de fremmer salget af de energimæssigt bedste produkter.
I forbindelse med energispareredegørelsen for 2001 skal miljø- og energiministeren fremlæg-
ge et konkret forslag til indførelse af sådanne produktafgifter for udvalgte produkter. Samtidig
skal miljø- og energiministeren fremlægge forslag til, hvordan PSO-midlerne kan anvendes
som virkemiddel til opnåelse af sparemålene for kommuner og amter.

Samtidig er parterne bag denne aftale enige om at drøfte mulighederne for at indføre andre
økonomiske incitamenter til energibesparelser, bl.a. på baggrund af rapporten fra det intermi-
nisterielle udvalg, ”Økonomiske incitamenter til fremme af energibesparelser” fra september
2000 med henblik på vedtagelse inden miljø- og energiministerens fremlæggelse af energispa-
reredegørelsen i september 2002.

Herudover er der enighed om gennemførelsen af følgende mere specifikke initiativer:

•  Fremme af energieffektive produkter: Arbejdet i EU med obligatoriske mærkningsordnin-
ger og normer gives høj prioritet. Regeringen vil i forbindelse med vedtagelsen af EU’s 6.
rammeprogram målrettet arbejde for at en opprioritering af EU’s forskningsmidler til VE-
teknologier, energibesparelser og energieffektivitet. Parallelt hermed gennemføres der
kampagner mv. i Danmark, bl.a. vedrørende vinduer, standby, kedler og frivillige mærk-
ningsordninger. Fremme af energieffektivt IT-udstyr skal have høj prioritet, og der skal i
energispareredegørelsen 2001 fremlægges en plan for indsatsen inden for dette område.
Indsatsen for fremme af energieffektive produkter skal koordineres med bl.a. Elsparefon-
den og netselskaberne.

••••  Styrket energispareindsats i statslige institutioner: De statslige institutioner pålægges en
styrkelse og udvidelse af de nuværende energispareaktiviteter. Bl.a. skal alle institutioner
udarbejde grønne energiregnskaber og indkøbspolitikker, planer for realisering af energi-
besparelser samt i øget omfang prioritere energieffektivitet i forbindelse med indkøb,
vedligeholdelse og projektering. Der fastsættes krav til energispareaktiviteter og energief-
fektivitet vedrørende bygninger og apparater i statslige institutioner. Samtidig skal insti-
tutionerne motiveres til at indgå A-indkøbsaftaler med Elsparefonden. Miljø- og energi-
ministeren redegør i næste energispareredegørelse for mulighederne for at anvende effek-
tive økonomiske virkemidler til begrænsning af institutionernes energiforbrug. Provenuet
tilbageføres fuldtud som tilskud til energibesparelser.

•  Styrket energispareindsats i den kommunale sektor: Der søges indgået en aftale med hen-
holdsvis amtskommunerne og primærkommunerne om fremme af energibesparelser i
kommunerne. Udgangspunktet for forhandlingerne er, at disse områder i aftalerne skal
forpligtige sig til at nå det fastsatte besparelsesmål for den offentlige sektor. Inden for
denne ramme bør kommunerne have frihed til selv at tilrettelægge indsatsen, men indgåel-
se af A-indkøbsaftaler med Elsparefonden bør være et naturligt element i indsatsen. Som
led i en aftale udarbejder kommunerne fremover grønne energiregnskaber efter ensartede
retningslinjer. Indsatsen følges op, og ministeren redegør for fremdriften i den årlige ener-
gispareredegørelse med henblik på en vurdering af målopfyldelsen. I lyset af dette redegør
ministeren i den næste energispareredegørelse for barrierer og incitamenter til energibe-
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sparelser i den kommunale sektor og herunder også for de økonomiske incitamenter.

•  Energibesparelser i privat handel og service: Energibesparelser inden for privat handel og
service videreføres inden for rammerne af en produktrettet strategi. Indsatsen skal koordi-
neres med Elsparefonden, således at deres erfaringer udnyttes, og at der opnås den mak-
simale synergieffekt. I 2001 finansieres indsatsen af de tilbageværende midler fra de 1,8
mia. kr. til energibesparelser i erhvervslivet. Som led heri skal parterne drøfte mulighe-
derne for at tilføre denne ordning flere midler fra 2002.

•  Elnetselskabernes energispareindsats: I overensstemmelse med den udsendte bekendtgø-
relse skal elnetselskaberne spille en aktiv rolle i bl.a. kampagner og energirådgivning.
Energirådgivningen over for større kunder skal styrkes, således at mindst 10% af er-
hvervskunderne tilbydes energirådgivning hvert år. Som led heri skal der sikres et mere
ensartet aktivitetsniveau mellem selskaberne. I forbindelse med energirådgivningen, kam-
pagner mv. bør der efter aftale med sektoren i stigende omfang ske en udlicitering af op-
gaverne. Energistyrelsen fastlægger forudsætningerne vedrørende omfanget og priorite-
ringen af indsatsen og fører tilsyn med, at midlerne anvendes effektivt til fremme af mål-
sætningerne.

 
•  Naturgas- og fjernvarmeselskabernes energispareindsats: Disse selskaber skal fremover

arbejde aktivt for fremme af energibesparelser, og som led heri skal de medvirke i gen-
nemførelsen af kampagner, og de skal tilbyde deres kunder rådgivning om energibesparel-
ser. Indsatsen skal efter en opbygningsperiode have et betydeligt omfang.

•  Lokale energispareudvalg: De lokale energispareudvalg, som oprettes i henhold til ener-
gispareloven, skal spille en central rolle i koordineringen og fremme af det lokale energi-
sparearbejde. Udvalgenes arbejde finansieres af deltagerne i disse, herunder specielt af
forsyningsselskaberne. Tværgående projekter i forbindelse med udvalgenes etablering fi-
nansieres via den produktrettede tilskudsordning.

Som led i energispareredegørelsen for 2001, som fremlægges i september 2001, gøres der
status for energispareindsatsen, herunder for den overordnede prioritering af indsatsen og op-
fyldelsen af energisparemålene for 2005. Samtidig fremlægges der forslag til energisparemål
for 2008-12.


