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Referat af møde i TAG den 23. november 2017  

Deltagere: Dansk Energi, Gasselskaberne, Energi- og Olieforum, Dansk Fjernvar-

me og Energistyrelsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Var vedlagt Bilag 1.a Dagsorden for møde i TAG 23. november, Bilag 1.b. Udkast til 

referat af møde i Teknisk Arbejdsgruppe den 24. oktober 2017, Bilag 1.c Præsenta-

tionen TAG 24. oktober - Tilsyn og kontrol, Bilag 1.d Udkast til referat af møde i 

Teknisk Arbejdsgruppe den 5. oktober 2017 og Bilag 1.e Præsentation_Sekretariat 

for Energitilsynet - TAG d. 05.10.17 
 

Dagsordenen blev godkendt med to tilføjelser til under eventuelt: fra Gasselska-

berne et punkt om leasingnotatet og fra Energistyrelsen et punkt om fastsættelse 

af energisparebranchemål. 

 

Referatet fra TAG-mødet den 24. oktober blev godkendt med en enkelt rettelse og 

referatet fra TAG-mødet den 5. oktober blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Drøftelser 

a. Kontrol og tilsyn  

Var vedlagt Bilag 2.a Udkast til skabelon til afrapportering af audit og kvalitetskon-

trol og Bilag 2.a.i Skema 1.a. 

 

ENS gennemgik en præsentation med status for tilsyn og kontrol. Se vedlagte bi-

lag. 

 

Herunder blev følgende bemærket: 

• TAG ønsker orientering, når omkostningsanalyse 2014 er endeligt afsluttet. 

• TAG opfordrer til, at der i fremtidige kontroller differentieres mellem væsentlige 

og kosmetiske fejl. ENS oplyste hertil, at styrelsen ud fra 2016-stikprøven ud-

arbejder en fejl-baseline, der fokuserer på væsentlige fejl. 

• Gasselskaberne ønskede et agilt tilsyn og opfølgning/håndhævelse frem for 

fokus på vejledning. 
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• Dansk Energi ønskede en procesbeskrivelse for særkontrollerne. Gasselska-

berne pointerede, at der på nuværende tidspunkt på sagslisteniveau kun frem-

går de informationer, der bruges til indberetning af besparelser til Energistyrel-

sen. 

• I forbindelse med stikprøve 2016 vil samarbejdsorganerne gerne have info om 

udvalgte selskaber, deadlines, hvilket konsulentfirma som er udpeget osv. 

• I stikprøve 2016 spørges der også ind til kvalitetssikring, som der var krav om i 

2012-aftalen, jf. afsnit 13 og bilag 9. Dialogen tages også for at påbegynde dia-

logen om kvalitetssikring og -systemer. 

• Dansk Fjernvarme vil gerne på et tidspunkt drøfte kvalitetssikring, herunder 

samarbejdsorganernes forpligtelse hvis selskaber ikke afrapporterer audit eller 

ikke har et kvalitetssikringssystem. Hertil bemærkede ENS, at styrelsen gerne 

på et kommende TAG-møde vil drøfte kvalitetssikring i det hele taget; herunder 

hvilken ”rest-forpligtelse”, der påhviler det forpligtede selskab, hvis det har 

overlagt alle opgaver til en aktør. 

• Der er stadig selskaber, der mangler at indsende afrapportering af audit. Dansk 

Energi og Dansk Fjernvarme rykker de pågældende, og hvis det stadig er uden 

resultat, går Energistyrelsen videre med det. Hertil bemærkede Dansk Fjern-

varme at det særlig er svært at få svar fra de helt små værker med frivillige be-

styrelser. 

• Dansk Fjernvarme ønskede vejledning af auditørerne, f.eks. fælles forum eller 

temadag, hvor de kan sparre med hinanden og evt. få svar fra ENS/TAG på 

spørgsmål ang. fortolkninger.  

• Skema 1.a til udspecificering af korrektioner skal kun være for de relevante år – 

så må fremtidige år sættes på løbende. Når skemaet er klar, lægges det på 

ens.dk. Samarbejdsorganerne skal indsende skema 1.a til Energistyrelsen 

sammen med de øvrige skemaer 1. april. Udspecificeringen sker nu på sel-

skabsniveau og fordelt på forskellige årsager. Samarbejdsorganerne skal gerne 

tjekke, at summen i skema 1.a. passer med summen i linje 10 i skema 1. 

• Der var enkelte bemærkninger til skabelonerne til afrapportering af kvalitetssik-

ring og audit, herunder at det skal præciseres, om det er auditor eller selskabet, 

der udfylder skemaet til afrapportering af audit. ENS har siden mødet rettet til 

og udsendt igen.  

• Hvis sager, der var verificeret i den gamle verifikationsenhed, udtrækkes i stik-

prøver eller særkontroller, vil Energistyrelsen tage hensyn til, at der ligger en 

teknisk verificering af sagen. Hvis der er anledning til at afgøre, at selskabet 

skal korrigere, kan der være et aftaleretligt efterspil. 

 

 

b. Udfordringer ved biomassestandardløsningen, herunder kornafrens 

Var vedlagt Bilag 2.b.ii Standardloesning_for_biomasse-

_og_fastbraendselskedler_15_3_2017. Derudover sendte Dansk Energi forud for 

mødet en e-mail med et par punkter som oplæg til drøftelsen. 

 

Det blev drøftet, om biomassestandardløsningen stadig er svarende til situationen i 

markedet. Det blev besluttet, at Dansk Energi og Dansk Fjernvarme ser på en 



TAG 18. december 2017 │Bilag 1.b 

Side 3/5 

eventuel præcisering af standardløsningen med hjælp fra erfarne rådgivere på om-

rådet. 

 

c. Overdragelse af energibesparelser mellem net- og distributionsselskaber  

Var vedlagt Bilag 2.c Notat om overdragelse. 

 

Emnet blev drøftet, og Energistyrelsen understregede, at retten til at indberette en 

energibesparelse aldrig kan ejes af en aktør. Overdragelse af indberetningsretten, 

dvs. handel med en energibesparelse, kan ske mellem to indvilligende forpligtede 

selskaber, da denne mulighed skal give de forpligtede net- og distributionsselska-

ber en fleksibilitet. Så længe dette er overholdt, er Energistyrelsen ikke imod, at 

denne overdragelse af indberetningsretten kan ske både før og efter, at energibe-

sparelsen er realiseret.  

 

TAG besluttede at udarbejde en tekst til FAQ og senere indskrivning i uddybnings-

kolonnen om, at overdragelse af indberetningsretten også kan ske inden realise-

ring. Dansk Energi laver udkast til dette, samt til aftaleskabeloner, som de forpligte-

de net- og distributionsselskaber kan bruge til handlen; én til forhåndstilsagn og én 

til endelig overdragelse. 

 

 

3. Beslutninger 
 

a. Reviderede retningslinjer om gårdbiogas  

Var vedlagt Bilag 3.a Beslutningsoplæg om gårdbiogas. 

 

Energistyrelsens vejledning om retningslinjer for gårdbiogasanlæg blev godkendt 

med forbehold for bemærkninger fra Dansk Energi.  

Gasselskaberne mente, at vejledningen var mere anvendelig nu end i tidligere ud-

kast. Dansk Energi giver bemærkninger skriftligt og understregede at vejledningen 

skal ud så hurtigt som muligt. 

 

Gasselskaberne spurgte til, hvor lang tid kravet om, at det skal være jordbrugere – 

og max fem jordbrugere - der ejer og driver gårdbiogasanlægget, opretholdes. Sty-

relsen svarede, som der også står i beslutningsoplægget, at der ikke må indgås 

proformaaftaler, som reelt indebærer en omgåelse af 2012-aftalens krav om, at 

ejer- og driftskredsen skal være jordbrugere. Energistyrelsen vurderer gårdbiogas-

projekterne og deres dokumentation på samme måde som øvrige energisparesa-

ger i en eventuel stikprøvekontrol. 

 

b. Godkendelse af energisparesager i Energistyrelsen  

Var vedlagt Bilag 3.b Beslutningsoplæg om godkendelse af energisparesager i 

Energistyrelsen 

 

Beslutningsoplægget blev godkendt med forbehold for enkelte skriftlige bemærk-

ninger, som har frist for indsendelse tirsdag d. 28. november. Dansk Energi og 
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Gasselskaberne indsendte bemærkninger inden fristen. Bemærkninger, samt to 

tilføjelser fra Energistyrelsen, gør, at beslutningsoplægget udsendes til TAG’s en-

delige godkendelse 

 

Energistyrelsen udarbejder ud fra beslutningsoplægget en vejledning rettet mod 

net- og distributionsselskaber og sender denne til TAG hurtigst muligt.  

Det blev også besluttet, at TAG skal sende Energistyrelsen info om, hvor mange 

sager, der forventes sendt til godkendelse, hvis dette tal kendes. 

 

Derudover blev følgende bemærket: 

• Verifikationsenheden er ikke nedlagt endnu; der er alene stoppet for tilgang af 
sager i november 2016. Nedlæggelsen skal ske officielt.  

• Energistyrelsen udtrykte bekymring for, at selskaberne vil vælge at sende alle 
store sager bliver sendt til godkendelse. Styrelsen mindende TAG om, at sty-
relsen har vurderet at der vil være ressourcer til at at forhåndsgodkende ca. 30 
sager p.a. Styrelsen ønsker i udgangspunktet, at sager, der behandles i ord-
ningen har en principiel karakter og kan give styrelsen viden, der kan komme 
ordningen til gavn bredt. Styrelsen er dog enig i, at vi nu søsætter ordningen 
som beskrevet i notatet, men styrelsen vil holde øje med, hvor mange og hvilke 
typer sager, der sendes ind, således at godkendelsesordningen eventuelt kan 
blive ændret, således at den har værdi bredt for energispareordningen. Samti-
dig undersøger Energistyrelsen muligheden for at ændre betalingen  fra ener-
gisparegebyrerne til i stedet at være pålagt den enkelte ansøger. Styrelsen 
evaluerer i løbet af 1. havlår 2018 ordningen og forelægger evt. ændringer til 
drøftelse for TAG. 

 

4. Orientering 

Efter aftale på mødet følger her orienteringspunkterne: 

• Ministeren har orienteret Folketinget om processen for drøftelserne af oliesel-

skabernes energisparemål (se 

http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L40/spm.htm). 

• Energistyrelsen planlægger en informationsindsats vedr. energisynsordningen, 

hvor en ny vejledning er på vej, som blandt andet vil indeholde info om, hvor-

dan en ISO 50001-certificering kan bruges, når virksomhederne indgår aftale 

om nedsat PSO samt nogle casehistorier om virksomheder, der har nedsat de-

res energiforbrug. Energistyrelsen undersøger mulighederne for samtidig at in-

formere om energiselskabernes energispareindsats her. Hvis TAG ser yderlige-

re behov, kan dette eventuelt medtages. 

• Der gives inden for de næste par uger tilsagn til en ordning store varmepumper 

på abonnement, svarende til den ordning om små varmepumper på abonne-

ment, der allerede kører. Der vil blive givet i alt 7 mio. kr. i støtte. Ordningen lø-

ber over de næste par år, og leverandørerne går formentlig i gang i starten af 

2018. Der er ikke i lovgrundlaget for tilskud til varmepumper noget til hinder for, 

at energiselskaberne yder energitilskud til de energitjenesteleverandører, der 

installerer varmepumper eller de brugere, der får installeret varmepumpen. Når 

Energistyrelsen informerer om dette på sparenergi.dk osv. medtages link til 
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energiselskabernes energispareindsats. Hvis TAG ser yderligere behov, kan 

dette eventuelt medtages. 

 

5. Næste møde og evt.  
Næste møde er 18. december kl. 10-12.30. 

 

• Notatet om leasing: Energistyrelsen mangler at kommentere, hvilket sker sna-
rest. Energi- og Olieforum undrede sig over, at leasingkontraktens mindste lø-
betid var nedsat fra 48 til 12 mdr. 
 

• Fordeling af branchemål: Dansk Fjernvarme havde anmodet om, at grundlaget 
for beregningen af energisparemålene på brancheniveau blev ændret, i det 
Dansk Fjernvarme mener, at det er uhensigtsmæssigt, at energisparemålet for 
2020, hvor underdækningen maksimalt må være på 5 pct., fastsættes så sent 
som december 2019. Dansk Fjernvarme havde derfor foreslået, at tilrette må-
den, energisparemålene på brancheniveau fordeles, fra i dag at foregå såle-
des, at branchemålene reguleres for perioden 2018-2019 på baggrund af ener-
gistatistikken fra 2016 og branchemålene for 2020 reguleres på baggrund af 
energistatistikken for 2018. I stedet foreslog Dansk Fjernvarme, at branchemå-
lene for 2018 reguleres med udgangspunkt i energistatistikken for 2016, mens 
branchemålene for 2019-2020 reguleres på baggrund i energistatistikken for 
2017. Dette vil især være nyttigt for små værker med små mål.  
 
Dansk Energi og Gasselskaberne bakkede op om ændringen. Energi- og Olie-
forum kunne, i lyset af Dansk Energis forbehold for ændringen af indeksering af 
olieselskabernes mål, af principielle årsager ikke støtte den foreslåede æn-
dring. Forslaget kunne derfor ikke vedtages. EOF var dog enig i at spørgsmålet 
kunne tages op igen ved en senere lejlighed.  

 

 


