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TEKNISK ARBEJDSGRUPPE

Referat af møde i TAG den 4. maj 2018
Deltagere: Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, Energi- og olieforum, Gasselskaberne
og Energistyrelsen (ENS).

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Kontor/afdeling
Center for Systemanalyse,
Energieffektivitet og Global
Rådgivning
Dato
7. juni 2018
J nr. 2018-258
tkj/rmh

Var vedlagt Bilag 1.a Dagsorden for møde i TAG 4. maj 2018 og Bilag 1.b. Udkast
til referat af møde i Teknisk Arbejdsgruppe den 21. februar 2018.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af, at der under eventuelt ville blive drøftet energisparebekendtgørelsen.
Referatet blev godkendt med enkelte bemærkninger, herunder at Dansk Fjernvarme vil give et bud på en formulering vedr. ansvarsfordelingen mellem Energistyrelsen, TAG og Net- eller distributionsselskaberne ift. at fortolke og præcisere reglerne i Energispareaftalen. I forbindelse med referatets afsnit om kontrol af dobbelttælling påpegede Dansk Energi, at branchen fortsat anser kontrol af dobbelttælling
som en myndighedsopgave og ser derfor, at Energistyrelsen påtager sig ansvaret
for samkøring i tråd med Rigsrevisionens anbefaling i efteråret 2017.
Dertil blev udspillet til energiaftale 2030 kort vendt, og det blev aftalt at drøfte den
videre proces, herunder konsekvenser for den nuværende energispareordning, når
der er indgået en aftale.

2. Drøftelser
a. Kontrol, tilsyn og orientering
Energistyrelsen gav status på styrelsens myndighedsopgave med tilsyn og kontrol.
Følgende blev drøftet:
Stikprøvekontrol 2015
Efter modtagelse af høringssvar fra de berørte net- og distributionsselskaber og
møde med TAG-medlemmer den 12. april 2018 gennemgår Energistyrelsen nu de
sager, som selskaberne har haft bemærkninger til.
Det er styrelsens forventning, at afgørelserne udsendes på én gang senest medio
juni 2018. Når afgørelserne sendes ud, vil Energistyrelsen orientere bredt om de
principielle forhold i en opfølgning på ens.dk samt nyhedsbrev. TAG parterne udtrykte ønske om at få referat fra møde 12. april 2018.
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk
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Stikprøvekontrol 2016
Energistyrelsen påbegynder sagsbehandlingen, når stikprøve 2015 er færdigbehandlet. Formentligt påbegyndes sagsbehandlingen efter sommerferien. Selskaberne kan forvente udkast til afgørelser tidligst ultimo september/primo oktober.
Stikprøvekontrol 2017
Energistyrelsen har igangsat et samlet udbud på stikprøvekontrollerne i 2017-2020,
som blev sendt ud medio april. Stikprøve 2017 forventes igangsat i løbet af sommeren, hvor fristerne sættes med behørigt hensyn til ferie.
Særkontrol om halm- og biokedler
Energistyrelsen forventer at afslutte særkontrollen inden sommerferien.
Energistyrelsen modtager gerne input til, hvordan særkontroller fremadrettet kan
tilrettelægges, så målet og resultatet af kontrollen også kan danne baggrund for
bedre vejledning og vidensopbygning.
Særkontrol om it og serverrum
Første gennemgang af sagerne er gennemført, og det har vist sig at være meget
store sager med omfangsrig dokumentation. På TAG-mødet 11. juni følger Energistyrelsen op.
Dansk Energi opfordrede til en diskussion af Energistyrelsens principielle vurderinger, inden særkontrollen afsluttes, hvilket resten af TAG bakkede op om.
Hulmurskorrektioner
Der er 9 selskaber, der ikke har indberettet korrektioner i forbindelse med indberetningen 1. april. Energistyrelsen kontakter samarbejdsorganerne og aftaler proces.
Energistyrelsens godkendelsesordning for energisparesager
Der er nu modtaget og truffet afgørelse om forhåndsbesked for én sag i Energistyrelsens godkendelsesordning for energisparesager. Ansøgningen var fra et elselskab. Sagen omhandlede flytning af et gårdbiogasanlæg, og anmodningen blev
godkendt.
Øvrigt
Energistyrelsen har deltaget i auditormøde og Erfa-træf hos Dansk Fjernvarme
samt Gastekniske Dage 8. maj. Styrelsen deltager gerne i andre arrangementer.
Styrelsen erindrede om, at det er det enkelte forpligtet selskabs ansvar at sikre, at
aktører i deres markedsføring overholder kravene i energispareaftalen.

b. TAG’s opgaveliste

Side 2/7

TAG 11. juni 2018│Bilag 1.b

Var vedlagt Bilag 2.b.i TAG’s opgaveliste, april 2018 og Bilag 2.b.i.1-5 Forslag til
standardløsning for lastbiler.
Energistyrelsen gav mundligt status på de ni igangværende opgaver og seks afventende opgaver.
Samtidig blev forslaget til standardløsning for lastbiler drøftet.
TAG besluttede at udelukke muligheden for at medregne energibesparelser fra
lastbiler. Energistyrelsen udarbejder et kort notat og en FAQ om dette, og derefter
skal det skrives ind i bilag 3 pr.1.1.2019.

c. Kvalitetssikring
Var vedlagt Bilag 2.c.i Notat om kvalitetssikring, hvis opfyldelsen af energisparemålet varetages af aktører samt Bilag 2.c.ii Forslag til FAQ Nyt pkt. 12.1.a om brug af
aktører.
Notatet om hvis opfyldelsen af energisparemålet varetages af aktører var en opfølgning på drøftelserne på TAG-mødet d. 21. februar. Notatet præciserede, at det
altid er net- og distributionsselskaberne ansvar at sikre, at kravene til kvalitetssikring, kvalitetskontrol og audit bliver opfyldt, og at den praktiske udførelse kan varetages af aktører.
Det blev drøftet, at der er et behov for, at FAQ’en uddyber, hvad ”hele forpligtigelsen” betyder. Det vil sige, at det ikke kun er ”realisering af energibesparelsen” der
varetages af aktørerne, men også kvalitetssikring, audit osv.
Det blev besluttet, at Energistyrelsen tilretter FAQ og udsender til fornyet godkendelse inden offentliggørelse.

d. Vedr. besparelser fra varmepumper
Var vedlagt Bilag 2.d Notat om besparelser fra varmepumper i Energiselskabernes
energispareindsats.
Energistyrelsen havde udarbejdet et diskussionsoplæg samt udkast til FAQ, der
understregede, at reglerne om, at varmepumper til fjernvarme gerne må medregnes i energispareindsatsen, ikke gælder for varmepumper installeret internt på et
kollektivt produktionsanlæg, hvor varmepumpen i stedet for f.eks. overskudsvarme
fra en slutbruger, udnytter varme fra det kollektive produktionsanlæg f.eks. røggas
eller kølevand.
Det blev drøftet:
Dansk Energi er uenig i Energistyrelsens tolkning af reglerne og mener, at de gældende regler omfatter, at energibesparelser fra store varmepumper internt på kol-
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lektive produktionsanlæg godt kan medregnes, og at dette var intentionen ved indgåelse af energispareaftalen. Dansk Energi pointerede, at det ikke fremgår af aftalen og i øvrig heller ikke har været hensigten, at energikilden, om det er spildevand,
afkastluft, røggas mv., er begrænsende ift. at medtælle energibesparelser fra varmepumper på kollektive produktionsanlæg.
Det blev besluttet:
Dansk Energi vil vende tilbage med korrespondance fra indgåelse af energispareaftalen vedr. dette punkt, og det vil drøftes igen ved næste TAG møde.

e. Orientering om præcisering af principper for kollektive produktionsanlæg
Var vedlagt Bilag 2.e.i Orientering om præcisering af principper for kollektive produktionsanlæg, Bilag 2.e.ii Principper for håndtering af listen over kollektive produktionsanlæg rev. revideret 23 04 2018, Bilag 2.e.iii Kollektive produktionsanlæg
Slutbrugerliste, Bilag 2.e.iv Kollektive produktionsanlæg Selskabsliste og Bilag
2.e.v Kollektive produktionsanlæg Værksliste.
Punktet var til TAG’s orientering vedrørende, at Energistyrelsen har opdateret listerne over de kollektive produktionsanlæg, som bliver offentliggjort snarest. Samtidig er der medtaget flere anlæg på overskudsvarme på listen over slutbrugere;
anlæg, der burde have været på listen hele tiden, men af forskellige årsager ikke
har været det.
Følgende blev besluttet:
TAG er indforstået med udvidelsen af listen til at medtage anlæg om overskudsvarme.
ENS præciserer notatet ift.
• Definitionen af energiproduktionsanlæg .
• I notatet udgår termen ”indberetningsår”.
• Tilføjer beskrivelse af, hvor i energikæden på virksomheden, man gerne må
lave besparelser, hvis der leveres energi til nettet.
• ”ENS reviderer løbende listen og den til enhver tid gældende liste kan findes på
ens.dk” skrives ind.
• s. 2 ”Varmeleveringen...” skal revideres. Man må ikke udelukkende levere
fjernvarme fra en gaskedel, jf. anden lovgivning. Vi indskriver ”godkendte”
brændselsforbrugende anlæg.

3. Godkendelse
a. Indholdet af næste revision af standardværdikataloget
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Var vedlagt Bilag 3.a.i Tidsplan for revision af Standardværdikataloget 2018 og
Bilag 3.a.ii Notat om indkomne svar på høring om revision af Standardværdikataloget 2018.
Efter høringen i marts-april skulle TAG beslutte, hvad den revision af standardværdikataloget, der træder i kraft 1.1.2019, skal bestå af og godkende tidsplanen for
revisionen. Energistyrelsen gennemgik de seks forslag til ændringer.
Dansk Energi påpegede, at standardværdier vedr. rudeudskiftning bør udgå af
standardværdikataloget, da additionaliteten er meget lav for disse tiltag.
TAG besluttede, at en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dansk Fjernvarme, Energi- og olieforum og gasselskaberne går videre med følgende 4 ændringer:
• Alle værdier, hvor varmeproducerende enhed og varmtvandsbeholder udskiftes
under et ændres, så der ikke længere er krav om udskiftning af varmtvandsbeholder sammen med kedel.
• Såfremt beregninger viser, det er rimeligt, ændres værdier for trædør/pladedør,
så de også omfatter døre af plast og aluminium.
• Det vurderes om Tæt 001 og Tæt 002 kan sammenlægges eller evt. er så små,
at de skal udgå.
• Krav til dokumentation af før-situation gennemgås.
I forbindelse med drøftelserne om revision af standardværdikataloget bemærkede
Energi- og olieforum, at værdien af de ændringer, der laves, skal være større end
det besvær, det giver i markedet fx i forhold til ændring af programmer. Desuden
bemærkede Dansk Energi, at de ikke i udgangspunktet mente, der var behov for at
udvide standardværdikataloget, hvis ressourcerne, der anvendes til dette arbejde,
er større end værdien af ændringerne, da standardværdierne som udgangspunkt
kun skal anvendes til og med 2020.
TAG godkendte tidsplanen for revision af standardværdikataloget.

b. Nye punkter til FAQ
Var vedlagt Bilag 3.b.i FAQ Nyt pkt. 12.4.a om uafhængig tredjepart, Bilag 3.b.ii
FAQ Revideret pkt. 10.4.h om graddage og Bilag 3.b.iii FAQ Nyt pkt. 10.9.a om
spædning i fjernvarmesystemet.
Følgende blev besluttet:
• FAQ Nyt pkt. 12.4.a om uafhængig tredjepart: Delen om egenkontrol fjernes
• FAQ Revideret pkt. 10.4.h om graddage: Henvisningerne til rapporterne fjernes
og krav til graddagekorrektion ved energistyring fastholdes til at være på dagsniveau, som angivet i notatet om intelligent energistyring.
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•

FAQ Nyt pkt. 10.9.a om spædning i fjernvarmesystemet: Godkendt uden bemærkninger.

4. Næste møde og evt.
Næste møde er planlagt til d. 11. juni kl. 10-15.30.
Under evt. blev følgende drøftet:
a) Energisparebekendtgørelsen
b) Nyt pkt. til FAQ om ændring af tilskud
c) På dagsordenen på næste møde

Ad. a) Energisparebekendtgørelsen
TAG-medlemmerne har også sendt høringssvar til paragraffer i energisparebekendtgørelsen, der ikke har været i høring. Dette er dog en udfordring, da Energistyrelsen ikke kan vedtage større ændringer af ting, der ikke har været i høring.
For de dele, der er Energitilsynets ressort, foreslår Energistyrelsen til orientering, at
TAG-medlemmerne drøfter disse med Energitilsynet. ENS deltager gerne i møderne mellem samarbejdsorganerne og SET, i det omfang det omhandler fortolkninger
af bekendtgørelsen. Hvis drøftelserne resulterer i behov for ændringer i bekendtgørelsen, kan det først komme med i næste revision.
Energistyrelsen orienterede om, at de vil tage en drøftelse med SET vedr. brancheorganisationernes høringssvar til bekendtgørelsen ang. kvalitetssikring og korrektioner samt benchmark bagudrettet. ENS oplyste, at det ikke er muligt at inkludere rettelserne i kommende bekendtgørelse, men der er mulighed for, at ENS kan
lave en vejledende udtalelse til Energitilsynet om tolkning af energisparebekendtgørelsen.
ENS indkalder til møde med parterne efter drøftelse med SET om tolkning af energisparebekendtgørelsen.

Ad. b) Nyt pkt. til FAQ om ændring af tilskud
Energistyrelsen præsenterede mundtligt et forslag til en tilføjelse til pkt. 0.1.e
”Hvordan beregnes tilbagebetalingstiden?”. Forslaget går på at præcisere, at hvis
der er indgået en aftale om realisering af energibesparelser, hvor det i kontrakten
specificerede tilskudsbeløb efterfølgende viser sig at resultere i, at tilbagebetalingstiden bliver under et år, kan tilskudsbeløbet ændres, såfremt der er gensidig enighed omkring ændringen. Dette skal være dokumenteret med underskrift fra slutbruger.
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TAG var enig.
Det blev besluttet, at Energistyrelsen udsender et forslag i skriftlig kommentering.

Ad. c) På dagsordenen på næste møde:
• Godkendelse af SVK-revisionen efter arbejdsgruppens arbejde
• Godkendelse af visse igangværende opgaver, herunder opgave om brug af
energimærkningsrapporter.
• Status på kontrolarbejder, herunder igangsættelse af Stikprøve 2017.
• Uddybningskolonnen
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