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TEKNISK ARBEJDSGRUPPE

Referat af møde i Teknisk Arbejdsgruppe den 30. august 2017

Kontor/afdeling
Center for Systemanalyse,
Energieffektivitet og Global
Rådgivning
Dato
9. oktober 2017
J nr. 2017-46
tkj/mlh

Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen (referent).
Afbud fra Energi- og olieforum

1. Velkomst og bordrunde
Ny kontorchef i Energistyrelsen, Marie Louise Hansen, præsenterede sig selv.
Den forestående intensiverede tilsyn og kontrol blev drøftet, og TAG påpegede at
tidlig aktion var at foretrække fremfor bagudrettet kontrol. Ministeren har dog lovet
folketinget årlige særkontroller udover den årlige stikprøvekontrol, men der vil også
blive mere fokus på forebyggende arbejde. Tilsyn og kontrol vil være et fast punkt
på dagsordenen til fremtidige TAG-møder, hvor også TAG kan melde ind med, hvis
de har fået informationer om uregelmæssigheder. ENS oplyste, at der er et rekrutteringsforløb i gang, der skal sikre et antal nye medarbejdere til kontrol og tilsynsindsatsen med forventet opstart senest 1. november 2017.
TAG vil gerne vide, hvor meget den øgede kontrol kommer til at belaste selskaberne administrativt, hvilket ENS svarede er vanskeligt at sige på forhånd, da det vil
variere efter kontrollens emne. TAG ønskede samtidig få, koordinerede henvendelser til selskaberne, gerne samtidige særkontroller og at selskaberne fik bedre tid til
at samle materiale. Dansk Energi pointerede vigtigheden i at kontrollere efter de
gældende krav på tidspunktet for indgåelsen af forhåndsaftalen.
TAG foretrækker særkontroller i 2018 og tidligt i 2019, da der så er længst mulig tid
til at korrigere. ENS forventer at udarbejde et årshjul over kontrolindsatsen i efteråret, som TAG efterfølgende kan drøfte mhp. at optimere selskabernes og ENS
sagsgange.

2. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af tre punkter til ”Evt.” og udeladelse af
et punkt under drøftelse om standardløsning for biler og varevogne, der i stedet
kommer i skriftlig kommentering. I løbet af mødet blev også opgavelisten og punktet om graddagekalkulator strøget fra mødet, grundet stort behov for at vende de
kommende kontroller og det øgede tilsyn fremover.
Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse i form af sletning af en sætning
under beslutninger for punkt 2.a ”Graddagekorrigering”, og derudover blev det ind-
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skærpet, at datoen på referaterne skal være den dato, de besluttes. Herunder skal
datoen på et tidligere referat fra mødet af 20. maj på ens.dk rettes.

3. Drøftelser
a. Opsamling fra følgegruppemødet og revision af standardværdikataloget
Energistyrelsen berettede kort fra følgegruppemødet d. 28/8, at der havde været
accept af kommissoriets beskrivelse af følgegruppens opgaver. Følgegruppen havde en række ønsker til fremtidige møder, som vil blive diskuteret på næste møde i
TAG, ligesom det også bliver diskuteret, om TAG også skal inddrage følgegruppen
skriftligt, udsende dagsordener til møder i TAG, m.v. Andre mulige setups, f.eks.
observatørstatus til følgegruppen til TAG-møder kan overvejes på et senere tidspunkt, når det nuværende setup er evalueret.
Vedrørende revision af standardværdikataloget så TAG meget positivt på fokus på
beskrivelse af dokumentation af før-situationen, og det blev understreget, at arbejdsgruppen skal have stort fokus på beskrivelserne af standardværdier og på, at
de er letforståelige.
Følgende blev besluttet:
• Energistyrelsen udsender hurtigst muligt budgettet fra Teknologisk pr. mail.

•

TAG gav OK til den nuværende plan, under forudsætning af at budgettet bliver
godkendt og at SV-arbejdsgruppen bliver inddraget undervejs i Teknologisks
arbejde.

b. Reviderede standardløsning for personbiler og varevogne
Punktet blev udsat og sendes i stedet i skriftlig kommentering.

c. Hvad skal fokus være for den kommende særkontrol af ITservere og kedler
IT- og servere
Reglerne for IT- og servere er i dag klarere end de var tidligere. De tidligere uklarheder formodes at have givet anledning til fejl, som der nu skal laves en særkontrol
af. Kontrollen skal tage udgangspunkt i reglerne og intentionen på daværende tidspunkt; ikke som de er i dag. Der var f.eks. i de daværende regler krav om at definere dagens standard, men der var ikke krav om at dokumentere denne definition.
Naturgasselskaberne anslår, at serverprojekterne i alt er på ca. 300 GWh.
Følgende blev besluttet:
• Brancheorganerne spørger de forpligtede selskaber, om de har energibesparelser fra udskiftning af IT- og serverudstyr i perioden 2015 og 2016. Brancheorganerne leverer liste over selskaber til ENS inden 2. oktober.
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Herefter vil ENS og/eller ENS’s konsulenter modtager sagslister fra selskaber, der
udvælges til at deltage i kontrollen, hvorefter kontrollen af de konkrete sager påbegyndes.
TAG orienteres om fremdrift og forventet tidsplan på næste TAG-møde
Halm- og biokedler
Særkontrollen på halm- og biokedler bør ifølge TAG især have fokus på følgende:
- En allerede installeret kedel ”installeres” igen år efter år samme sted, hvorefter
det igen udløser tilskud.
- En allerede installeret kedel sælges videre, hvorefter det igen udløser tilskud.
- Urealistisk virkningsgrad baseret på få målinger
- Urealistisk brændselsforbrug
- Urealistisk investeringspris på kedlen (der er set tilfælde af priser der var 2-3
gange det korrekte, for dermed at få ændret tilbagebetalingstid)
- Urealistisk brændselspris
- Både projekter med små og store kedler kan være problematiske
- Der har været tre forskellige regelsæt i perioden. Der var reglerne i energispareaftalen fra 2012; punkt 7.10 i FAQ version 2.04 fra april 2015, hvori opgørelsesmetoden blev præciseret; og i juni samme år blev reglerne opblødt i FAQ
version 2.05. Derudover var der en beregner fra november 2016, der blev revideret i marts 2017.

Følgende blev besluttet:
•

Brancheorganerne spørger de forpligtede selskaber om de har energibesparelser fra projekter med halm- og biokedler i perioden 2014-2016. Brancheorganerne leverer liste over selskaber til ENS inden 2. oktober.

•

For at samarbejdsorganerne kan kontakte selskaberne én gang er der samme
deadline på hhv. IT- og kedeludtrækket.

•

Energistyrelsen sender opgavebeskrivelsen til udbuddet i kommentering i TAG.

d. Opgavelisten
Punktet blev udsat.
TAG skal give besked skriftligt til Energistyrelsen, hvis de angivne prioriteter skal
ændres.
TAG understregede dog, at notatet om gårdbiogas er presserende at få ud.

4. Beslutningspunkter
a. Viegand Maagøes arbejde vedr. dagens standard
Anvendelsen og nødvendigheden af de forskellige metoder blev kort drøftet, hvor
TAG fortalte, at metoderne gør det nemmere at administrere energisparesagerne,
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også i en kontrol, og at især metode 2 og 4 ofte indeholder nogle gode energispareprojekter. Ved øget produktionsvolumen, f.eks. ved procesudvidelse er det især
samfundsmæssigt ønskværdigt at installere så energieffektivt udstyr som muligt.
Det blev besluttet at TAG skriftligt kommenterer på materialet inden 8. september.
Inden for 14 dage herefter sender gasselskaberne det ud til skriftlig godkendelse.

b. Graddagekalkulator
Punktet blev udsat.

5. Orientering
-

-

Rigsrevisionens rapport
Status for tilsyn og kontrol
Stikprøve 2015: sagsbehandlingen er påbegyndt og afsluttes formentligt i
2017. TAG vil blive løbende opdateret på fremdriften..
ENS er ved at overveje hvordan indberetningsskemaerne skal ændres, så
styrelsen bedre kan følge op på, om selskaberne fortager de af styrelsen
pålagte korrektioner.. Dette meldes ud så hurtigt som muligt, og TAG orienteres på næste møde om arbejdet..
Omkostningsfordeling skal sendes til es-team@ens.dk
Status på afgørelser om hulmurssager
Forventes afgjort snarest.
TAG vil gerne vide hvornår sagerne afsluttes.
Selskaberne har udtrukket stikprøver og enten korrigeret alle sager med
procenten fra stikprøverne eller gennemgået alle sager.

-

Forholdet mellem energispareaftalen, bekendtgørelsen og øvrige lovgivning
Der skal ikke være uoverensstemmelser mellem energispareaftalen og bekendtgørelsen. Visse steder er bekendtgørelsen ikke lige så detaljeret som
energispareaftalen, da der ingen grund var til at skrive alting to gange. Men
de skal altid læses sammen, ligesom forsyningslovene (el-, varme- og gasforsyningslovene) også altid gælder.
Gasselskaberne har sendt deltaljeret høringssvar, og ENS holder møde
med dem herom. Såfremt andre selskaber vurderer, at der er uoverensstemmelser mellem bekendtgørelsen og aftalen, vil styrelsen på samme vis
se nærmere herpå.

-

Proces efter der er fundet fejl i statusnotat til ministeren om indberetninger
Der er opdaget fejl i målene for olie i 2009, så statusnotatet revideres snarest.

-

Energistyrelsens beslutning om krav om BBR-numre
Hvis der efter den forestående samkøring viser sig væsentlige problemer
med dobbeltindberetning, kan TAG igen overveje at kræve BBR-numre,
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-

men foreløbigt melder TAG ikke om behov for dette
.
Ændringer til uddybningskolonnen
ENS vil i løbet af september udsende forslag til ændringer til uddybningskolonnen til skriftlig kommentering og godkendelse i TAG. De skal offentliggøres 1. oktober 2017 og træde i kraft 1. januar 2018.

6. Næste møde og evt.
Næste møde er egentligt planlagt til d. 26/9, men MLH er desværre forhindret..
ENS sender derfor en doodle med forslag til ny mødedato, der ligger senere end
26/9. Der vil eventuelt blive sendt materiale vedr. standardværdikataloget i skriftlig
godkendelse inden da.
Under evt.:
- Dansk Energi har udarbejdet et notat og forslag til FAQ om dokumentation for,
at et projekt ikke er igangsat, som opsummerer, at konsulenter ved stikprøvekontroller kun som standard kan kræve den dokumentation, der er aftalt i energispareaftalen – nemlig en underskrevet aftale om at projektet ikke er igangsat
før net- og distributionsselskabets involvering.
TAG var enig med ENS i, at vi undlader en FAQ og i stedet klæder konsulenterne godt på ved næste kontrol.
-

-

-

Dansk Energi har henvendt sig til Energistyrelsen vedrørende udfordringer med
definitionen af kornafrens som affaldsprodukt, som man derved kan få tilskud
ved at konvertere til.
Dansk Energi udarbejder et notat. Gasselskaberne bemærkede, at kravet om,
at tilførslen af energi til matriklen skal reduceres, skal understreges.
Energitilsynet kan enten inviteres til enkelte punkter på et TAG-møde, eller
inviteres til et separat møde i forlængelse af et TAG-møde. TAG vil gerne vide,
hvordan Energistyrelsens og Energitilsynets tilsyn eventuelt overlapper – og
om de to tilsyn f.eks. kan bruge de samme udtrukne stikprøver. Der står i bekendtgørelsen at Energitilsynet skal udtrække én sag fra hver branche hvert år,
hvilket virker mærkværdigt.
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