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Møde i Energisparerådet d. 18. marts 2021 kl. 09:00-12:00 
Mødet blev afholdt via Skype.  
 
Deltagere:  
Rådsmedlemmer: 

- Ingrid Reumert  Formand 
- Gunde Odgaard  BAT-kartellet 
- Ulla Norup Panild  SMVdanmark 
- Michael Mücke Jensen Drivkraft Danmark 
- Uffe Schifter Holm  Dansk Fjernvarme 
- Christian Jarby  Rådet for Grøn Omstilling 
- Marie Christina Rizzo  Tekniq Arbejdsgiverne 
- Søren Dyck-Madsen CONCITO 
- Dorte Nørregaard Larsen Energiforum Danmark 
- Majbritt Juul  Foreningen af Rådgivende Ingeniører 
- Lennart Østergaard VELTEK  
- Ulrich Bang  Dansk Erhverv 
- Henrik W. Petersen Fagbevægelsens Hovedorganisation   
- Simon Horsholt  Landbrug & Fødevarer 
- Morten Jarlbæk Pedersen EjendomDanmark  
- Kern Lærkholm Petersen Forbrugerrådet Tænk 
- Lene Espersen  Danske Arkitektvirksomheder  
- Henrik Teglgaard Lund Dansk Industri  
- Gunnar Boye Olesen VedvarendeEnergi 
- Katrine Bjerre Eriksen Synergi 
- Jette Miller  De Frie Energiselskaber 
- Brian Vad Mathiesen AAU 
- Helene Dyrhauge  RUC 
- Kristoffer Slottved  KL (suppleant) 
- Julie Bangsgaard  Rådet for Grøn Omstilling (suppleant)  
- Martin Salamon   Forbrugerrådet Tænk (suppleant) 

 
ENS/KEFM: 

- Sune Flemming Jørgensen (ref.) 
- Anders Gerhard Jørgensen 
- Line Kold 
- Helle Agerdal Olsen 
- Heidi Ingeman Koch 
- Laura Hviid Arildsbo 
- Morten Broberg 
- Peter Bach 
- Signe Christiansen 
- Vincent Rudnicki 
- Oscar Kvanner Grinsted 



 

Side 2/6 

- Jens Peter Vedel 
- Andreas Vestager Hemmingsen 
- Emilie Frederikke Mariendal 
- Louise Kastrup 

 
Afbud: 

- Jan Skygebjerg  Dansk Energi 
- Maja Clemmensen  KL (repræsenteret ved suppleant) 

 
 
 

1. Velkomst v/ formanden 
Formand bød velkommen og præsenterede dagsordenen. 
 

2. Det nye Energispareråd v/ formanden 
Formanden præsenterede sig selv, formålet med Energisparerådet, nye medlemmer af 
Energisparerådet, den reviderede forretningsorden samt overvejelser ift. det koordinerende 
udvalg.  
 
Revideret forretningsorden: 

Forretningsordenen er opdateret og visse punkter er blevet uddybet. Den vigtigste ændring 
vedrører det udvidede formål. Det fremgår af lov om fremme af besparelser i 
energiforbruget, at det uafhængige og rådgivende råd har følgende som overordnet formål: 
1) Rådet skal bidrage til at styrke koordineringen og fremme udviklingen af den samlede 
energispareindsats. 2) Rådet skal, i forbindelse med pkt. 1, bidrage til at understøtte 
reduktionen i udledningen af drivhusgasser og understøtte Danmarks styrkeposition på 
energieffektiviseringsområdet nationalt såvel som internationalt. 
 
Det koordinerende udvalg: 

Der udpeges et koordinerende udvalg på 3-5 medlemmer, som skal bistå formanden i 
dennes arbejde og sørge for fremdrift i udarbejdelsen af oplæg og anbefalinger m.v. 
Formanden kommer pba. konsultation med Rådet med forslag til medlemsorganisationer til 
ministeren som udpeger udvalget. Rådsmedlemmerne skal senest d. 26. marts 2021 
komme med inputs eller kommentarer til formanden med esr@ens.dk Cc.  
 
Ud over det koordinerende udvalg kan der løbende kan blive nedsat arbejdsgrupper med 
deltagelse af relevante rådsmedlemmer.  
 

3. Status fra Energistyrelsen, herunder 
a. Puljer i 2021. 

Tilskudsordning til energiforbedringer mv. i kommunale og regionale bygninger: 
Kontorchef Anders Gerhard Jørgensen præsenterede rammerne for den kommende 
tilskudspulje rettet mod kommunale og regionale bygninger. Der blev efterspurgt en 
skriftlig opsummering af det fremlagte. Dette følger i det nedenstående: 
 
Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og 
Alternativet er med Aftale om finansloven for 2021 enige om at afsætte en pulje 
målrettet kommunale og regionale bygninger. Energistyrelsen arbejder p.t. på at 
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udarbejde de konkrete rammer for udmøntning af puljen, herunder omfattede 
bygninger, afgrænsning af tilskudsberettigede projekter, størrelsesorden og 
fordeling af tilskud m.v. Opdraget som givet i finanslovsaftalen er, at puljen skal 
styrke kommunernes og regioners mulighed for at energieffektivisere deres 
bygninger. Fokus vil være på bygninger med laveste energimærker og på 
bygninger, der opvarmes med olie- og gasfyr. Herudover er der i aftaleteksten lagt 
op til at en del af midlerne kan målrettes digitale løsninger og intelligent styring af 
energiforbruget i offentlige bygninger. 
 
Puljen vil udgøre 150 mio. kr. årligt i 2021-2022, og hensigten er, at den åbner til 
efteråret 2021.  
 
Bygningspuljen: 
Kontorchef Heidi Ingeman Koch præsenterede status på Bygningspuljen. I 2020 
blev der givet tilsagn på 245 mio. kr. Erfaringerne fra tilskudsrunden bruges til at 
justere fremtidige runder, da f.eks. høje tilskudssatser resulterede i at mange 
ansøgte forgæves.   
 
Brian Vad Mathiesen efterspurgte oversigt over ansøgninger og tilskud ift. 
geografien (område 4 kontra andre områder) i evalueringen af 2020. 
Energistyrelsen meddelte, at de ville besvare denne.   
 
I 2021 er der tre ansøgningsrunder med tilskudsmidler for i alt 675 mio. kr.  
 
Skrotningsordningen: 
Kontorchef Heidi Ingeman Koch præsenterede også status på Skrotningsordningen. 
I 2020 blev der givet 2,8 mio. kr. i tilsagn ud af 35 mio. kr. I 2021 skulle uddelingen 
af tilsagn gerne forbedres, bl.a. gennem en øget informationsindsats, og 
Energistyrelsen forventer samtidig at et øget antal prækvalificerede 
energitjenesteleverandører vil medføre en stigning i antallet af ansøgninger til puljen 
fra 2021 og frem.  
 
Erhvervspuljen:  
Konstitueret kontorchef Vincent Rudnicki præsenterede status på Erhvervspuljen. 
Puljen skal fremme reduktioner i virksomheders energiforbrug og reducere 
virksomheders udledning af CO2.  
 
Der forventes afholdt ca. 5 ansøgningsrunder om året. Den første runde startede d. 
18. januar, og Energistyrelsen er nu i gang med at behandle fase 2-ansøgningerne 
herfra. Samtidig har Energistyrelsen d. 15. marts åbnet for fase 1 ansøgningerne i 
den anden runde i 2021. Her kan der søges om tilskud på i alt 175 mio. kr. 
 
De endelige datoer for puljeåbninger og ansøgningsfrister meldes ud løbende. Det 
gøres bl.a. via nyhed på ENS.dk og SparEnergi.dk’s nyhedsbrev om 
Erhvervspuljen.  
 
Energistyrelsen vil løbende optimere ordningen, så effekten af puljen aktivt 
understøttes og forbedres. Det kan bl.a. ske i form af yderligere standardløsninger, 
fokuseret informationsindsats mv. 
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Det forventes at projekterne fra første runde sidste år medfører en akkumuleret 
energibesparelse på over 1600 GWh.  
 
Visse rådsmedlemmer gjorde opmærksom på, at omkostninger til ansøgning og 
dokumentation er høje, hvilket udelukker en del SMV’ere. En simpel 
fradragsordning ville være mere målrettet denne gruppe. Energistyrelsen vil udvikle 
yderligere standardløsninger omkring energieffektiviseringstiltag, der typisk er 
særlig relevante for SMV-segmentet. Dette vurderes at mindske 
administrationsbyrden og kompleksiteten ifm. ansøgning. 
 
Brian Vad Mathiesen kommenterede, at han mente der er behov for en ny 
forretningsmodel for industri/erhverv og den grønne omstilling. Aalborg Universitet 
arbejder p.t. med IDA’s Klimasvar, hvor de ser frem mod 100 pct. VE i 2025, og 
input til virkemidler modtages gerne.  
 

b. Overordnet opdatering på EU: status og kommende proces vedr. Green Deal, 

renoveringsbølgen samt direktivrevisioner.  
Kontorchef Helle Agerdal Olsen opdaterede Rådet på diverse EU-relaterede 
initiativer herunder Green Deal, Renoveringsbølgen, Energieffektivitetsdirektivet, 
Bygningsdirektivet samt produktregulering.  
 
Gunde Odgaard kommenterede, at Energisparerådet bør kræve, at Danmark sørger 
for at Renoveringsbølgen bliver integreret ordentligt. Derudover kommenterede 
Gunde Odgaard, at der i Bygningsdirektivet ikke kun bør være fokus på statslige 
bygninger men også andre offentlige bygninger samt måske private. Dette mødte 
opbakning fra flere rådsmedlemmer.  
 
Formanden angav, at Rådet havde en central opgave i at levere input til regeringen 
i forhold til udviklingen på den europæiske scene. 
 
Energispareforpligtelsen: 

Energistyrelsen orienterede om, at ministeren den 19. marts ville annoncere, at man 
fra dansk side forventede at leve op til energispareforpligtelsen, der følger af artikel 
7 i Energieffektivitetsdirektivet. Som følge af artikel 7 i EU’s 
energieffektivitetsdirektiv skal Danmark i perioden 2021-2030 hvert år opnå nye 
kumulative energisbesparelser svarende til mindst 0,8 pct. af det årlige endelige 
slutforbrug. Det svarer samlet set til 272,8 PJ. Forventningerne til opfyldelsen af 
forpligtelsen meddeles Kommissionen i 
landenes nationale energi- og klimaplaner. Energistyrelsen orienterede om, at 
Danmark ifølge nye beregninger står allerede nu til at overopfylde det 
energisparemål, vi skal nå i 2030. Det følger af de aftaler, der er indgået i 2020.  
 
Derudover blev følgende præsenteret: 
• Oversigt over forventede besparelser i slutanvendelserne i perioden 2021-2030 
• Estimerede nye årlige energibesparelser 2021-2030 
• Forventet udvikling i akkumulerede besparelser 2021-2030 
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Energistyrelsen følger op på spørgsmål til oversigten over forventede besparelser i 
slutanvendelserne i perioden 2021-2030 og udsender uddybende notat.   
 

4. Oplæg om forbrugernes holdning til energieffektivisering v/ Forbrugerrådet Tænk 
Kern Lærkholm Petersen og Martin Salamon præsenterede resultater fra deres 
undersøgelse om forbrugerholdninger i relation til energibesparelser. Undersøgelsen blev 
foretaget i november 2020.  

Hovedpointer fra undersøgelsen: 
Hver sjette forbruger har i meget høj grad eller i høj grad tillid til, at regeringens 
energisparetiltag virker efter hensigten, altså nedbringer forbruget af sort energi, såsom kul, 
naturgas og olie på en effektiv måde. Omvendt har hver fjerde forbruger kun i mindre grad 
eller i meget lav grad tillid til, at regeringens energisparetiltag virker efter hensigten. Af de 
forbrugere der i mindre grad eller i meget lav grad har tillid til, at regeringens 
energisparetiltag virker efter hensigten, er det i størst omfang, svarende til halvdelen af 
disse forbrugere, der oplyser årsagen, at de ikke tror, at energisparetiltagene har nogen 
særlig stor effekt på miljø og klima. Flest forbrugere svarende til lidt over halvdelen synes, 
at regeringen bør motivere/påvirke befolkningen ved at sørge for mere og bedre vejledning 
til energibesparelser for at opnå målene med energisparetiltagene. Næst flest svarende til 
lidt under halvdelen af forbrugerne synes, at energitilskud bør anvendes til at 
motivere/påvirke befolkningen, mens 9 ud af 20 forbrugere synes, at skattefradrag bør 
anvendes til at motivere/påvirke befolkningen. Lidt mere end 3 ud af 4 forbrugere synes i 
høj grad eller i meget høj grad, at de også selv har et ansvar som forbruger for at støtte den 
grønne omstilling. 

 
5. Oplæg om energiledelse v/ Rådet for Grøn Omstilling og Energiforum Danmark 

Christian Jarby præsenterede Dansk Standards standardiseringsudvalg S-432, standarder 
vedr. energiledelse, principperne i energiledelse samt de 4 elementer i energiledelse. 
Udvalget for energiledelse, ESCO og energieffektivitet (S-432) har fokus rettet mod 
energiledelse, energisyn, energiservice (ESCO) og energicertifikater. Slutvist opridsede 
Christian gode råd ifm. energiledelse.  
 
Dorte Nørregaard Larsen supplerede derefter med praktiske eksempler ved at fortælle 
erfaringer fra hvidbogen ”Databaseret Energiledelse”. Anbefalinger og udfordringer blev 
gennemgået.   

Kristoffer Slottved fra KL kommenterede, at de er ved at starte et fælleskommunalt 
samarbejde, hvor erfaringer fra hvidbogen vil blive værdsat.  
 
Jette Miller kom i forlængelse af slide (”Udfordringer oplevet i netværket”) i Dorte 
Nørregaard Larsens præsentation med følgende spørgsmål til Energistyrelsen:  

1. Hvem har ansvaret for at kontrollere datakvalitet på forbruget på de fire forskellige 
energiarter (el, varme, gas og vand) 

2. Hvor ofte kontrolleres der? 
3. Hvilke sanktioner er der knyttet til kontrollen med det formål at understøtte 

compliance?  

Energistyrelsen ville følge op på spørgsmålene efter mødet.  
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6. Årshjul v/ formanden 
Formanden præsenterede udkastet til årshjul. Årshjulet beskriver det forventede indhold af 
Energisparerådets møder ud fra viden om og forventninger til relevante initiativer på 
energispareområdet det kommende år. Formanden understregede, at årshjulet er et 
dynamisk værktøj, der løbende kan justeres og tilpasses aktuelle emner, som skal tages op 
i Rådet. 
 
Rådsmedlemmerne havde mulighed for at kommentere: 

• Henrik Teglgaard Lund med opbakning fra andre rådsmedlemmer: Der bør være en 
opfølgning på revisionerne af EED og EPBD som er skemalagt fra EU’s side til 
sommer og udgangen af året.   

• Lene Espersen: Det er vigtigt med fokus på renovation wave og muligheder ift. 
handlingsplan. Sådan et punkt bør være på dagsordenen til mødet i juni.  

• Ulrich Bang efterspurgte relation til arbejdet med den grønne skattereform som er i 
gang p.t. Evt. som et punkt på mødet i juni.  

• Majbritt Juul efterspurgte fokus på statslige og kommunale bygninger samt at man 
husker industrien. Hun påpegede desuden, at det det kan være svært at opnå 
komplet enighed i Rådet vedr. anbefalinger, men at det også er vigtigt at tydeliggøre 
forskellige organisationerne imellem, så man får et indtryk af branchen.  

• Dorte Nørregaard Larsen efterspurgte et fokus på energimærkningsordningen. 
EFDK’s medlemmer oplever en vis ketchup-effekt ift. energimærkningsordningen.   

• Katrine Bjerre mente, at det var vigtigt med fokus på EU og kommunerne ift. et 
aktualitetsprincip. Derudover foreslog hun at f.eks. halvdelen af ESR’s møder bliver 
brugt på aktuelle ting og den anden halvdel bliver brugt på orientering.  

• Gunnar Boye Olesen: Til mødet i oktober bør ESR se på regeringens reviderede 
klimaindsats der kommer i september i det omfang indsatsen drejer sig om 
energibesparelser.  

Søren Dyck-Madsen kommenterede, at alt ikke kan klares på de ordinære møder. Hvis 
ESR skal gå i dybden med emner, så skal der anvendes arbejdsgrupper og udarbejdes 
anbefalinger af disse.  
 
Gunnar Boye Olesen mente desuden, at arbejdet med anbefalinger bør vægtes højere 
end orienteringer (som evt. kan udsendes på forhånd).  
 
Rådsmedlemmerne har mulighed for at komme med kommentarer og inputs til årshjulet 
senest d. 26. marts 2021. Kommentarer sendes til formanden med esr@ens.dk Cc.  
 

7. Opsamling og evt. v/ formanden 
Hertil var der ingen kommentarer.  


