Referat

Møde i Energisparerådet d. 24. juni 2021 kl. 09:00-12:00
Mødet blev afholdt via Skype.
Deltagere:
Rådsmedlemmer:
- Ingrid Reumert
- Gunde Odgaard
- Ulla Norup Panild
- Christian Jarby
- Marie Christina Rizzo
- Søren Dyck-Madsen
- Dorte Nørregaard Larsen
- Majbritt Juul
- Lennart Østergaard
- Ulrich Bang
- Maja Clemmensen
- Henrik W. Petersen
- Morten Jarlbæk Pedersen
- Kern Lærkholm Petersen
- Martin Dam Wied
- Henrik Teglgaard Lund
- Gunnar Boye Olesen
- Brian Vad Mathiesen
- Helene Dyrhauge
- Anders Millgaard
- Katrine Bjerre Eriksen
- Lene Espersen
- Simon Horsholt

Formand
BAT-kartellet
SMVdanmark
Rådet for Grøn Omstilling
Tekniq Arbejdsgiverne
CONCITO
Energiforum Danmark
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
VELTEK
Dansk Erhverv
KL
Fagbevægelsens Hovedorganisation
EjendomDanmark
Forbrugerrådet Tænk
Dansk Energi
Dansk Industri
VedvarendeEnergi
AAU
RUC
De Frie Energiselskaber
Synergi
Danske Arkitektvirksomheder
Landbrug & Fødevarer

Afbud:
- Uffe Schifter Holm
- Michael Mücke Jensen

Dansk Fjernvarme (suppleant forhindret)
Drivkraft Danmark (suppleant forhindret)

ENS/KEFM:
- Anders Gerhard Jørgensen (KC/ENS)
- Heidi Ingeman Koch (KC/ENS)
- Rasmus Tengvad (KC/ENS)
- Charlotte Kirk Larsen (KC/ENS)
- Ruth Severinsen (Teamleder/ENS)
- Line Kold (Teamleder/ENS)
- Klaus Vind Abildtrup (KEFM)
- Sune Flemming Jørgensen (ref./ENS)
- Allan Hansen (ENS)
- Anders Hulgreen Jensen (ENS)
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Ida Hindborg Riise-Knudsen (ENS)
Laura Hviid Arildsbo (ENS)
Signe Christiansen (ENS)
Søren Mark Sandorff

Yderligere deltagere:
- Christina Bruun Andersen
- Søren Aggerholm
- Julie Bangsgaard Abrahams

VELUX
Aalborg Universitet
Rådet for Grøn Omstilling

1. Velkomst og orientering v/ formanden
Formand Ingrid Reumert bød velkommen, orienterede om dagsorden, nyt fra det
koordinerende udvalg, ændringer i rådet, rådets navneændring og årshjul.
Det koordinerende udvalg:
Det koordinerende udvalg blev udpeget af ministeren 11. maj 2021 og består af
•
•
•
•
•

Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder
Ulrich Bang, Dansk Erhverv
Henrik Teglgaard Lund, DI
Henrik W. Petersen, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Katrine Bjerre M. Eriksen, SYNERGI

Det koordinerende udvalg er udpeget for 2021, da formanden ønsker at udvalget
udpeges for ét år ad gangen.
Udvalgets rolle er, ifølge forretningsordenen, at bistå formanden i dennes arbejde og
sørge for fremdrift i udarbejdelsen af oplæg og anbefalinger m.v.
Udvalget har mødtes tre gange, og det forventes at udvalget ca. vil mødes månedligt
imellem rådsmøderne.
Ændringer i rådet:
• Martin Dam Wied er ny repræsentant for Dansk Energi (i stedet for Jan
Skygebjerg)
• Anders Millgaard ny repræsentant for De Frie Energiselskaber (i stedet for Jette
Miller)
Desuden vil Katrine Bjerre Eriksen fra august 2021 midlertidigt blive afløst af Bendt
Bendtsen som repræsentant for SYNERGI.
Navneændring:
Pr. 1 juli 2021 skifter Energisparerådet formelt navn til Rådet for Energieffektiv
Omstilling.
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Årshjul:
Årshjulet blev udsendt til rådsmedlemmerne d. 23. juni 2021. Medlemmerne har
tidligere haft mulighed for at kommentere på årshjulet.
2. Vedtagelse af arbejdsgruppernes anbefalinger
Formand og arbejdsgruppernes tovholdere lagde op til en overordnet drøftelse og
vedtagelse af anbefalinger rettet mod revisionerne af EED og EPBD samt
effektivisering af kommunernes energiforbrug.
a. Revision af EED og EPBD – projektgruppe 1
Anbefalingerne vedr. EED og EPBD blev godkendt af rådet.
KL har efter mødet meddelt, at de grundet manglende politisk mandat ikke kan
være medunderskriver på anbefalingerne.
b. Effektivisering af kommunernes energiforbrug – projektgruppe 2
KL meddelte, at de ikke kunne være medunderskriver på anbefalingerne grundet
manglende politisk mandat.
Anbefalingerne vedr. effektivisering af kommunernes energiforbrug blev derefter
godkendt af rådet.
Sekretariatet vil nu sørge for, at anbefalingerne overdrages til ministeren og
orientere rådet, når anbefalingerne er offentligt tilgængelige. Rådet kan desuden
forvente en tilbagemelding fra ministeren i form af et brev, når denne har
orienteret sig i anbefalingerne.
c. Drøftelse af potentiel igangsættelse af nye projektgrupper og/eller fortsættelse af
arbejdet i de nuværende projektgrupper
Formanden orienterede om, at der er blevet arbejdet med både indhold og
rammerne for anbefalingerne. Derefter blev der lagt op til drøftelse af proces og
nye projektgrupper.
Kommentarer:
• Henrik Teglgaard Lund kommenterede, at en proces der involverede mere
skriftlighed ville være at foretrække. Derudover mente han, at rådet bør
være på forkant med aktuelle ting og være selektiv i valg af anbefalinger.
• Søren Dyck-Madsen ønskede, at rådet kunne igangsætte arbejdsgrupper
mellem møderne, hvis aktuelle ting skulle dukke op. Han gjorde desuden
opmærksom på, at ESR tidligere er kommet med anbefalinger til, hvordan
EU-direktiver implementeres i dansk lovgivning.
• Ulrich Bang ønskede at fokusere på EE i erhvervslivet, herunder
anbefalinger til en grøn skattereform.
• Katrine Bjerre Eriksen mente, det er vigtigt med et fokus på ETS og Fit for
55.
• Gunnar Olesen kommenterede, at det er vigtigt at ESR udarbejder
anbefalinger, men at man en anden gang med fordel kan udarbejde færre
af dem, da det ellers bliver meget tidskrævende.
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•
•
•

Flere rådsmedlemmer ville ikke støtte op om et arbejde fokuseret på grøn
skattereform, men argumenterede for, at EE i SMV’ere kunne være en god
idé.
Brian Vad Mathiesen foreslog, at man kiggede på elektrificering i
industrien.
Christian Jarby ønskede, at det koordinerende udvalg sender ændringer til
anbefalinger til den relevante arbejdsgruppe, således at involverede var
opdateret.

Formanden rundede af med at foreslå, at der laves et overblik over de forskellige
forslag til videre arbejde, som involverer EU ETS, Renovation Wave, EE i
SMV’erne, EE i indstrien m.v., og undersøger, om alle emner er lige aktuelle.
Sekretariatet vil fremover sende al materiale til både rådsmedlemmer og
suppleanter, da der været problemer med, at materialet kun er tilgået
medlemmet.
Det koordinerende udvalg vil følge op på, om processen for udarbejdelse af
anbefalinger kan forbedres.
3. Status fra Energistyrelsen
a. Pulje til energiforbedringer i kommuner og regioner samt Bygningspuljen.
Kontorchef Anders Gerhard Jørgensen præsenterede den kommende pulje til
energiforbedringer i kommuner og regioner. Der afsættes 150 mio. kr. i 2021,
145 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. årligt fra 2023 til en tilskudspulje målrettet
energirenoveringer i regionale og kommunale bygninger med laveste
energimærker samt bygninger, der opvarmes med olie- og gasfyr. Kun de
egentlige kommuner og regioner, og ikke selskaber eller fællesskaber vil være
tilskudsberettigede. Der vil være to typer af tilskudsberettigede projekter:
energiforbedringsprojekter (inkl. klimaskærmsrenovering og konvertering af
varmeforsyning fra fossil varme til varmepumpe og fjernvarme) og
digitaliseringsprojekter. Der lægges op til, at en større del af ordningens midler vil
reserveret til energiforbedringsprojekter (85 pct.) og en mindre del til
digitaliseringsprojekter (15 pct.). Ift. den videre proces, forventes
bekendtgørelseshøringen at løbe fra ultimo juni til medio august, offentliggørelse
af puljen forventes medio september og puljen forventes åbnet for modtagelse af
ansøgninger i oktober 2021.
Flere rådsmedlemmer gjorde opmærksom på vigtigheden af, at man inkluderer
bygningens tekniske installationer, som f.eks. ventilation, i puljen.
Kontorchef Heidi Ingemann Koch orienterede herefter om status på
Bygningspuljen. Heidi redegjorde for puljens forløb indtil videre, og hvilken proces
Energistyrelser ser ind i. Derudover informerede hun om, at bekendtgørelsen
ændres, så følgende tiltag finder sted:
•
•
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Muligheden for at søge om tilskud målrettes til energirenoveringer til boliger
med energimærke E, F og G. Alle kan fortsat søge om tilskud til varmepumper.
Tilskudssatser reduceres, så flere kan få tilskud.

•
•

Tilskud til store varmepumper inkluderes på positivlisten, hvilket vil kunne
sikre, at bl.a. almene boligforeninger uden for fjernvarmeområder tilskyndes
til at søge tilskud til en varmepumpe.
Derudover flere mindre tiltag, der har til formål bl.a. at lette administrationen
af puljen.

b. Ny energimærkningsrapport med fokus på besparelsesforslag, indeklima og
digitalisering.
Kontorchef Charlotte Kirk Larsen holdt oplæg om emnet. Formålet med den nye
energimærkningsrapport er at fremme energibesparelser og øge effektivitet inden
for al anvendelse af energi i bygninger samt at øge andele af energi fra
vedvarende energikilder.
En ændring af energimærkningsrapporten skal bidrage til, at flere boligejere går
fra blot at overveje energiforbedringer til faktisk at føre dem ud i livet.
c. Energipolitisk Redegørelse 2021 og orienterer om ”Klimastatus og fremskrivning”
for 2021.
Dette punkt måtte udgå grundet afbud fra departementet. Hvis der er spørgsmål
eller kommentarer til emnet, så er man velkommen til at skrive til esr@ens.dk.
d. Opdatering og status EU-processer.
Kontorchef Rasmus Tengvad præsenterede sig selv, da han er ny i
Energistyrelsens Center for Energieffektivisering, og redegjorde herefter for
relevante EU-emner, som f.eks. renoveringsbølgen, EED, EPBD samt
produktregulering.
4. Oplæg om “Varmebesparelse i eksisterende bygninger”, BUILD Rapport
2021:08 v/ Søren Aggerholm
Søren Aggerholm fra Aalborg Universitet præsenterede BUILD Rapport 2021:08 der
har undersøgt, hvor der er de største energi- og CO2-besparelsespotentialer i
bygninger ved renovering af klimaskærm og ved skift af varmeforsyning. Formålet er
at opnå større viden om, hvor der er de største varme- og CO2-besparelsespotentialer
ved renovering af klimaskærm og ved skift af varmeforsyning. Analysen er udformet,
så resultaterne kan anvendes som et generelt grundlag for den fremtidige indsats hen
mod en energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse. Rapporten
indeholder en ret detaljeret segmentering af besparelsespotentialet efter
bygningstype, byggeperiode og varmeforsyning.
5. Opsamling og evt. v/ formanden
(11:40-12:00, i alt 20 min)
a. Næste rådsmøde
Rådsmedlemmerne blev opfordret til at komme med kommentarer der kan
bruges i forberedelsen af næste rådsmøde d. 6. oktober 2021. Forslag og
kommentarer kan også sendes til formanden og sekretariatet.
b. Opsamling på årshjulet
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Christian Jarby stillede spørgsmålstegn ved placeringen af punktet ”Smart
Readiness Indicator” på dagsordenen på rådsmødet d. 2. december.
Sekretariatet undersøger, om punktet evt. skal placeres på mødet d. 6.
oktober i stedet.
Søren Dyck-Madsen foreslog, at rådet inddrages mere i forberedelsen af
temaet om EU frem mod det næste rådsmøde.
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