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TEKNISK ARBEJDSGRUPPE 
 

 

 

 

REFERAT  
Møde i TAG den 18. december kl. 10-12.30 

Deltagere: Dansk Energi, Gasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Olieselskaberne og 

Energistyrelsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  
 
Var vedlagt Bilag 1.a Dagsorden for møde i TAG 18. december, Bilag 1.b. Udkast 

til referat af møde i Teknisk Arbejdsgruppe den 23. november 2017 og Bilag 1.c 

Præsentationen TAG 23. november - Tilsyn og kontrol 

 

Besluttet: Dagsordenen blev godkendt og referatet fra mødet den 23. november 

blev godkendt med få bemærkninger. 

 

2. Drøftelser  
 
a. Kontrol og tilsyn 

Var vedlagt Bilag 2.a.i Skema til afrapportering af resultaterne af kvalitetskontrol og 

Bilag 2.a.ii Skema til afrapportering af resultaterne af audit. 

 

Energistyrelsen gav kort status på kontrol og tilsyn. Antal dage til at indhente sager 

i en kontrol blev drøftet, hvor flere medlemmer fremhævede, at der fra konsulenten 

var givet kortere frister end Energistyrelsen havde stillet i udsigt på forrige TAG, 

hvortil Energistyrelsen understregede, at et selskab kan bede Energistyrelsen om 

flere dage, hvis det er nødvendigt. Energistyrelsen fortalte, at der til stikprøve 2016 

er blevet udtrukket ekstra 25 store sager, således at den statistiske usikkerhed 

mindskes. I alt er udtrukket 420 sager, og det skulle gerne give bedre sikkerhed 

både på sagstyper og -størrelser og på mængden kWh udtrukket.  

 

Gasselskaberne bad Energistyrelsen overveje metoden til at udvælge sager i kon-

trollerne, eftersom der for et gasselskab er blevet udtrukket mange identiske stan-

dardværdisager i Stikprøve 2016. 

 

Energistyrelsen oplyste, at Viegand og Maagøe er udvalgt til at foretage særkon-

trollen om halm- og biokedler, med Teknologisk som ekstern ekspert. Der er ud-

valgt 10 selskaber og blandt dem, er der nu udvalgt 40 sager. Disse 40 vil meget 

snart få breve fra V-mas omkring udlevering af dokumentation. Der vil blive givet 10 

dages frist (og deri vil dage mellem jul og nytår ikke indgå). I konkrete tilfælde med 

udfordringer må selskabet ringe til ENS. 

 

Kontor/afdeling 

Center for Systemanalyse, 

Energieffektivitet og Global 

Rådgivning 

 

Dato 

21. februar 2018 

 

J nr. 2018-258 

 

tkj/mlh 
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Verifikationsenheden blev nedlagt d. 13. december.  

 

Der var en indledningsvis drøftelse af, hvordan et selskab konkret varetager krave-

ne i aftalens afsnit 12 om kvalitetssikring, kvalitetskontrol og audit, når hele selska-

bets forpligtelse varetages af en aktør. ENS udarbejder et notat om dette. Dansk 

Energi bemærkede, at mange selskaber har rollen som aktiv indkøber af en ydelse. 

DFJ påpegede at det især for de små værker er svært.  

 

TAG sendte efter mødet tekstnære bemærkninger til skemaerne til afrapportering 

af audit og kvalitetssikring. Ændringerne indebar bl.a. at skemaerne blev til ét ske-

ma og at skemaerne kun gælder for indberetningen, der foretages i 2018, samtidig 

med at perioderne, som audit og kvalitetskontrol dækker, blev åbnet op fra at være 

2017 til også at kunne rumme skæve perioder. Skemaet blev lagt på ens.dk d. 20. 

december.  

 

Det blev aftalt, at TAG sender skriftlige kommentarer til auditrapportskabelonen. 

Frist senere sat til 10. januar. 

 
b. Evaluering af TAG i 2017 og drøftelse af TAG-møder i 2018  

Var vedlagt Bilag 2.b.i Oversigt over TAG-opgaver og Bilag 2.b.ii Energistyrelsens 

fremadrettede håndtering af es-postkassen og nedsættelse af arbejdsgruppe under 

TAG. 

 

Energistyrelsen motiverede punktet med et behov for at afvikle TAG-møderne mere 

effektivt med mere fokus på beslutninger og mindre på indledende drøftelser. Der 

har været en høj mødefrekvens i 2017 med møder hver måned, hvilket Energisty-

relsen nu også ser tiden moden til at reducere. Samtidig er der et behov for en 

mere agil regeludvikling, når der opstår behov for dette. ENS kan kun vejlede om 

eksisterende regler i Energistyrelsens henvendelsespostkasse. Regeludvikling kan 

ikke varetages via henvendelsespostkassen, hvilket der ellers i dag synes at være 

en vis forventning om i markedet, da aftalestrukturen gør, at regeludvikling eller -

fortolkning skal vedtages i TAG. Det betyder i dag, at besvarelserne på henvendel-

ser i es-postkassen går for langsomt, og det synes ikke at være en mulighed at 

lægge mange af disse spørgsmål til TAG, da dette også vil gå for langsomt, som vi 

ser det i dag, hvor det kan tage lang tid at blive enige om notater.  

 

Energistyrelsen foreslog derfor, at TAG besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe 

bestående af medarbejdere i ENS samt personer udpeget af de øvrige TAG-

medlemmer til at sikre en løbende regeludvikling af bestemmelserne i aftalen. 

 

TAG havde god forståelse for behovet for en agil regeludvikling og for hurtigere 

svar til især net- og distributionsselskaberne, når disse henvender sig med 

spørgsmål til henvendelsespostkassen. Der kunne dog ikke umiddelbart på det 

nuværende grundlag opnås enighed om nedsættelse af en regeludviklingsgruppe. 
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Følgende blev besluttet:  

• Foreløbigt nedsættes mødefrekvensen til hver 2-2,5 måned, men at dette kan 
evalueres efter behov. 

• Energistyrelsen udsender forslag til mødedatoer sammen med referatet inden 
jul. 

• Efter jul udsendes opgavelisten, som Energistyrelsen opdaterer med priorite-
ring af nuværende opgaver og tilføjelse af regeludviklings/-fortolkningsbehov 
fra henvendelsespostkassen.  

• Energistyrelsen udsender også udkast til nyhedsbrev TAG om, hvad der svares 
på i postkassen. 

 
c. Overdragelse mellem forpligtede selskaber 

Var vedlagt Udkast til tekst til FAQ pkt. 13.4.a, Udkast til overdragelsesdokument, 

Udkast til Køb/salgsfuldmagt.  

 

Det udsendte materiale blev drøftet, og det blev besluttet, at fuldmagten og over-

dragelsesdokumentet skulle være eksempler.  

 

Det blev desuden besluttet at TAG skriftlig skal kommentere på Dansk Energis 

udsendte materialer. Bemærkninger sendes til Dansk Energi, som sætter en frist. 

 

3. Godkendelse  
a. Godkendelse af energisparesager i Energistyrelsen 
Var vedlagt Bilag 3.a.i Beslutningsoplæg om godkendelse af energisparesager i 
Energistyrelsen og Bilag 3.a.ii Udkast til indhold i vejledning til anmodning om god-
kendelse af energisparesager i Energistyrelsen 
 
Beslutningsoplægget blev godkendt med enkelte præciseringer. 
Energistyrelsen sender det ud i endelig form. 
 
Besluttet: TAG eftersender konkrete kommentarer til vejledning. Fristen blev senere 
sat til at være 3/1 kl. 12 
Energistyrelsen genbesøger skemaet fra den tidligere verifikationsordning og efter-
sender inden jul. 

 
b. Opmandsfunktionen 

Var vedlagt Bilag 3.b Notat om opmandsfunktionen 

Der blev spurgt ind til Energistyrelsen mulighed for at sætte ind overfor aktører. 

Energistyrelsen har oplysningspligt ved mistanke om snyd, hvilket er normal myn-

dighedsfunktion. 

Det blev besluttet at skriftlige bemærkninger modtages. Principnotatet og teksten 

om opmanden blev sidenhen godkendt og offentliggjort på ens.dk d. 20. december. 

 
c. Tekst til FAQ om nøgletal 

Vedlagt: Bilag 3.c Tekst til FAQ om nøgletal 
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Der var en enkelt bemærkning og med denne blev teksten godkendt. Teksten om 

nøgletal kommer med i næste revision af FAQ’en, som er planlagt til begyndelsen 

af 2018. 
 

d. Standardløsning 

Vedlagt Bilag 3.d Energibesparelser person- og varebiler. 

 

Det blev besluttet, at det eksplicit skal skrives, at standardløsningen er baseret på 

statistik for 2014 (hvor der blev solgt mange A++ biler). Det blev også besluttet at: 

TAG drøfter når der kommer ny data, der berettiger en opdatering. Standardløsnin-

gen blev godkendt.  

 

4. Orientering  

Intet til dette punkt. 

 

5. Næste møde og evt.  

Energistyrelsen indkalder inden jul til næste møde. 

 
Dansk Fjernvarme havde sendt mail vedr., at der skal udtages relativt mange stik-

prøver ved selskabernes kvalitetskontrol, hvis selskabet ikke har så mange sager, 

grundet at modellen skal sikre statistisk repræsentativitet. Dansk Energi mener som 

udgangspunkt ikke, at der skal slækkes på kravene. Gasselskaberne mener, at det 

er vigtigt, at kvalitetskontrollen indrettes, så den giver værdi, i stedet for at slavisk 

følge formler. DFJ kommer med oplæg. 

 

Gebyrer: Energistyrelsen og Energitilsynet sender hver sin opkrævning. Gebyrerne 

reguleres efter et fireårigt balanceprincip. Energistyrelsen eftersendte denne forkla-

ring: Energistyrelsen følger Finansministeriet regler på området.  

Disse regler foreskriver, at Energistyrelsen ikke har hjemmel til at opkræve gebyrer, 

der overstiger vores omkostninger til forvaltningen. Dette gøres i praksis ved, at 

gebyrordninger over en 4-årig periode skal hvile i sig selv, forstået således, at sty-

relsen over en 4-årig periode ikke må have overskud (eller underskud) på en ord-

ning. 

Virksomheder, der et år måtte betale et for højt gebyr, fordi styrelsens omkostnin-

ger var lavere end budgetteret, vil således i de efterfølgende år blive kompenseret, 

så virksomhederne betaler et lavere gebyr end de modsvarende omkostninger i 

Energistyrelsen. 

 


