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 Side 2 

 

1. Velkomst og introduktion v/ Formanden  

Formand, Claus Bugge Garn, bød velkommen til mødet i Energisparerådet.  

 

Formanden berettede om de to høringssvar Energisparerådet indgav på henholdsvis EU’s 

Energieffektivitetsdirektiv (EED) og EU’s Bygningsdirektiv (EPBD) i november 2016. Ar-

bejdet med høringssvarene var blevet koordineret af Anne Lund Andersen fra DI og Søren 

Dyck-Madsen fra DØR, og trods udfordringen i, at mange forskellige interesser skulle mødes, 

var der udarbejdet to gode høringssvar, hvor der særligt på EED havde været enighed på de 

fleste punkter.    

 

Formanden informerede om, at mødet i april var blevet aflyst, da de planlagte emner var for-

sinkede. Energikommissionens rapport blev således først offentliggjort d. 24. april ligesom 

den relevante høring af dele af BR20 fortsat er forsinket. Derudover orienterede formanden 

om, at Rigsrevisionens undersøgelse af energiselskabernes spareindsats ligeledes var blevet 

forsinket i forhold til det forventede, hvorfor en drøftelse er skubbet til Energisparerådets no-

vembermøde. 

 

Formanden lagde op til, at der på mødet i Energisparerådet d. 7. september kommer særlig fo-

kus på en drøftelse af et idékatalog, som kan være Energisparerådets samlede bidrag til en ny 

energiaftale. Formanden vil herefter tage Rådets input med til et møde med ministeren senere 

i september.  

 

2. Orienteringspunkter v/kontorchef Henrik Andersen, Energistyrelsen 

 

Henrik Andersen (HEA) orienterede om forhandlingerne til et revideret EED og EPBD, som 

har kørt i arbejdsgruppen for energi siden januar 2017, og som skal på Rådsmøde den 26. juni 

med henblik på at opnå generel indstilling i rådet. 

 

Endvidere orienterede HEA om status for arbejdet med Energiselskabernes spareindsats, hvor 

der er sket en styrkelse af kontrol og tilsyn med tilføjelse af ekstra ressourcer. I den forbindel-

se har Energitilsynet også fået tilført ekstra ressourcer bl.a. til tilsynsarbejdet vedr. kontrol af 

om aftaler som energiselskaberne indgår, bliver indgået på markedsmæssige vilkår, herunder 

har fået opgaven med at se på energiselskabernes omkostninger ifm. udmøntning af energi-

spareaftalen. Det blev i den forbindelse aftalt, at Energitilsynet vil kunne blive inviteret til et 

senere møde i Rådet. HEA orienterede ligeledes om stikprøvekontrollen, som blev gennem-

ført fra august til december 2016. 

 

3. Præsentation af baggrundsanalyser vedr. energieffektivitet v/ chefkonsulent Pe-
ter Bach og chefkonsulent Renato Ezban, Energistyrelsen 

 

Peter Bach, Energistyrelsen, fortalte om hovedpunkterne i Energikommissionens analyser og 

konklusioner på energispareområdet. Energikommissionen konkluderer bl.a., at energieffekti-

vitet (EE) fortsat skal være en central del af løsningen til opfyldelsen af målet om 100 pct. VE 

i 2050. Derudover peger kommissionen på, at energispareindsatsen bør omlægges, at der skal 

være fokus på EU-reguleringen, og at energieffektivitet skal gennemføres, når det er billigere 

end at udbygge med VE. Kommissionen mener, at ambitionen om, at energisystemet skal væ-

re baseret på 100 pct. VE i 2050, kan nås gennem en effektiv og markedsdrevet kombination 

af VE, EE og elektrificering.  
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Konklusionerne fra rapporten vil indgå i regeringens videre overvejelser om udspil til en ny 

energiaftale.  

 

Herefter orienterede Peter Bach og Renato Ezban om de foreløbige resultater af virkemiddel-

analyser vedr. hhv. energieffektivitet i bygninger og erhverv. Der kom efterfølgende en række 

kommentarer fra Rådet, som vil blive taget med i det videre arbejde, ligesom de vil indgå i 

Rådets egne arbejdsgrupper vedr. indspil til ny energiaftale. 

 

4. Oplæg om finansiering af EE, v/Pelle Pedersen, Head of Responsible Investment, 
PKA A/S 
(Vedlagt Pelle Pedersens oplæg) 

 

Tredje punkt på dagsordenen var finansiering af energieffektivitet, hvor formanden indledte 

med at fremhæve vigtigheden af at se på finansiering af EE.  

 

Pelle Pedersen (PP) holdt et oplæg omkring, hvordan institutionelle investorer kan tilbyde 

langsigtede finansieringsmuligheder for energibesparelser, og hvad der kræves af rammebe-

tingelser. PP fortalte, at 10 pct. af kapitalen i PKA investeres i klimaprojekter, hvilket svarer 

til 7-9 mia. over de næste to år. 

 

PP pointerede, at regulering på energieffektivitet har været og vil være den største motor for 

EE – herunder at ambitiøse og stabile målsætninger er vigtige, da de får investorerne til at 

planlægge deres investeringer i EE. PP berettede endvidere om eksempler fra USA og Hol-

land som inspiration til finansieringsmodeller på EE.  

 
 

5. Opstart af drøftelser til Energisparerådets indstilling til ny energiaftale 
 
Formanden fremhævede, at Energikommissionens samt Klimarådets anbefalinger udgør et 

godt udgangspunkt, når der skal udarbejdes et fælles udspil fra Energisparerådet. I den forbin-

delse inddrog formanden bl.a. Klimarådets figur med omstillingselementernes potentiale, om-

kostninger og 2050 perspektiv, hvor det bl.a. fremgår, at energirenovering af bygninger er 

samfundsøkonomisk meget billigt og samtidig letter omstillingen frem mod 2050 Ligesom 

formanden fremhævede, at Energikommissionen anbefaler, at EE stadig skal være en del af 

løsningen fremadrettet, at EU-reguleringen fortsat er vigtig, og at energispareordningen skal 

omlægges. 

 

Der blev fra Rådet foreslået, at man delte arbejdet op i undergrupper, evt. ift. sektorer.  Der-

udover kom der forslag til en workshop-model, samt forslag til at gøre arbejdet illustrativt for 

at give det gennemslagskraft. Formanden foreslog, at leverancen skal være et idékatalog, da 

det kan blive svært at samle rådets forskelligartede interesser i en anbefaling.  

 

Det blev besluttet at opdele arbejdet i en arbejdsgruppe for hhv. erhverv og for bygninger. 

Formanden opfordrede til at sende skriftlige tilmeldinger til sekretariatet, hvis man var inte-

resseret i at deltage i arbejdsgrupperne, ligesom han opfordrede til at sende skriftlige anbefa-

linger eller forslag ind til arbejdet med energiaftalen.  
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6. Eventuelt 
 

Der var stor opbakning til eksterne oplægsholdere, så formanden vil fortsætte med dette frem-

adrettet.   
 


