
Referat 

Aalborg Universitet, BAT-Kartellet, CONCITO, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Energi, Dansk Erhverv, 

Dansk Fjernvarme, Dansk Industri, De Frie Energiselskaber, Drivkraft Danmark, EjendomDanmark, 

Energiforum Danmark, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Forbrugerrådet Tænk, Foreningen af 

Rådgivende Ingeniører, KL, Landbrug & Fødevarer, Roskilde Universitet, Rådet for Grøn Omstilling, SMV 

Danmark, Synergi, TEKNIQ Arbejdsgiverne, VedvarendeEnergi og VELTEK 

Møde i Rådet for Energieffektiv Omstilling d. 2. december 
2021 kl. 09:00-12:00 
Mødet blev afholdt i Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København 
 

Deltagere: 

Rådsmedlemmer:  
1. Ingrid Reumert  Formand 
2. Gunde Odgaard  BAT-kartellet 
3. Ulla Norup Panild  SMVdanmark 
4. Christian Jarby  Rådet for Grøn Omstilling 
5. Anne Sig Rosvall  Drivkraft Danmark 
6. Marie Christina Rizzo  Tekniq Arbejdsgiverne 
7. Søren Dyck-Madsen CONCITO 
8. Dorte Nørregaard Larsen Energiforum Danmark 
9. Majbritt Juul  Foreningen af Rådgivende Ingeniører 
10. Lennart Østergaard VELTEK  
11. Ulrich Bang  Dansk Erhverv 
12. Anders Millgaard  De Frie Energiselskaber 
13. Morten Jarlbæk Pedersen EjendomDanmark  
14. Martin Dam Wied  Dansk Energi  
15. Torben Liborius  Dansk Industri  
16. Gunnar Boye Olesen VedvarendeEnergi 
17. Bendt Bendtsen  SYNERGI 
18. Lene Espersen  Danske Arkitektvirksomheder 
19. Kern Lærkholm Petersen Forbrugerrådet Tænk 
20. Simon Horsholt  Landbrug & Fødevarer 
21. Brian Vad Mathiesen Aalborg Universitet 
22. Isak Dyrløv Klindt   KL  
23. Uffe Roed Hjortshøj Dansk Fjernvarme 

 
Energistyrelsen (DEP)/Ministeriet (KEFM): 

1. Stine Leth Rasmussen Vicedirektør/ENS 
2. Anders Gerhard Jørgensen KC/ENS 
3. Vincent Rudnicki  KC/ENS 
4. Allan Hansen  ENS (via videoforbindelse) 
5. Kaj Lynggaard Isaksen ENS (via videoforbindelse) 
6. Line Kold  ENS 
7. Signe Christiansen  ENS 
8. Emilie Frederikke Mariendahl KEFM 
9. Jens Peter Munch Vedel KEFM 
10. Stephan Skare Enevoldsen ENS 
11. Sune Flemming Jørgensen  ref./ENS 
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Yderligere deltagere: 

1. Kevin Lane  IEA (via videoforbindelse) 
 
Afbud: 

1. Henrik W. Petersen Fagbevægelsens Hovedorganisation  
2. Helene Dyrhauge  RUC 
3. Michael Mücke Jensen Drivkraft Danmark (suppleant deltog) 

 
1. Velkomst og orientering v/ formanden 

Formanden bød velkommen og orienterede om dagens møde samt andre relevante 
emner. 

Udskiftning i medlemskredsen:  
Dansk Industri: Torben Liborius har overtaget Henrik Teglgaard Lunds rolle som DI’s 
rådsmedlem i REO og i det koordinerende udvalg. Signe Graakjær Staal er tiltrådt 
som suppleant.  

Kommunernes Landsforening: Isak Dyrløv Klindt er tiltrådt som rådsmedlem, og 
nuværende rådsmedlem Maja Clemmesen har overtaget suppleantposten. 

Koordinerende udvalg 2022 

Medlemmer af det koordinerende udvalg 2022 er blevet godkendt af ministeren. 
1. Gunde Odgaard, BAT-Kartellet 
2. Katrine Bjerre Eriksen (barsel)/Bendt Bendtsen, SYNERGI  
3. Torben Liborius, Dansk Industri 
4. Ulrich Bang, Dansk Erhverv 
5. Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder 
 
Anbefalinger vedr. Renovation Wave 
Rådets anbefalinger blev sendt til klima-, energi- og forsyningsministeren efter 
rådsmødet d. 6. oktober 2021. Minister har kvitteret for modtagelse. Rådet vil 
forventeligt på næste rådsmøde 1. marts 2022 få en tilbagemelding på, hvordan 
anbefalingerne er blevet anvendt samt status på relaterede på EU-processer. 
 

2. Oplæg om digitalisering v/ Stine Leth Rasmussen med efterfølgende debat  
Vicedirektør i Energistyrelsen, Stine Leth Rasmussen, gav en overordnet indflyvning 
på emnet.  
 
Herefter kommenterede rådsmedlemmerne på emner og temaer inden for 
digitalisering, de mente var relevant for rådet at fokusere på. Følgende kommentarer 
er noteret:  
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- Lene Espersen, Danske arkitektvirksomheder: Det er vigtigt at drøfte, hvordan 
man forbedrer adgang til data. For at optimere infrastrukturen må man kende 
forbruget inde for forskellige sektorer.  

- Anders Milgaard, De Frie Energiselskaber: Det handler ikke kun om adgang til 
eksisterende data. En bredere adgang til selv at sætte målere op er også relevant.  

- Bendt Bendtsen, SYNERGI: Data bør være open source. Det skal være 
tilgængeligt på en åben platform, så det hele ikke ejes privat.  

- Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling: Betonede frigivelse af data i forskellige 
trin i takt med, at forskellige slags data bliver tilgængelige.  

- Uffe Roed Hjortshøj, Dansk Fjervarme: Det er vigtigt med en branchestandard for 
varmedata. Det er noget, Dansk Fjernvarme har fokus på.  

- Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet: Det kunne være spændende, at 
identificere best practise cases, som evt. kan være fundament for anbefalinger.  

- Martin Dam Wied, Dansk Energi: Kunden må ikke glemmes. Det skal være 
brugervenlige løsninger, hvis kunderne involveres.  

- Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark: Man bør tænke i standarder og 
finde hjemmel til at sætte data fri. Hvis det er nødvendigt, så hav fokus på de 
større aktører i starten og inkluder de mindre senere (f.eks. små 
fjernvarmeværker).  

- Isak Dyrløv Klindt, KL: Man skal huske, at data ikke er et mål i sig selv. Det er 
blot et middel. Det er vigtigt at indtænke brugen af data.  

- Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi: Myndighederne må sørge for, at data er 
tilgængelig. Derudover bør data fra datahub være tilgængelige hurtigere, så der 
ikke er forsinkelser. 

Formanden rundede diskussionen af med at sige, at medlemmerne havde mulighed 
for at byde ind med yderligere i deres kommentering af årshjulet. Rådet vil arbejde 
videre med digitalisering i 2022.  

3. Status fra Energistyrelsen  
a. Status på tilskudspuljer: 

 

Bygningspuljen, Pulje til kommunale og regionale bygninger, fjernvarmepuljen 

og skrotningsordningen v/ teamleder Kaj Lynggaard Isaksen (via 

videoforbindelse fra ENS Esbjerg): 

Dette punkt blev ikke gennemgået. Slides med information sendes til rådet 
sammen med referatet. 
 
Erhvervspuljen v/ kontorchef Vincent Rudnicki 

For nøgletal henvises til præsentationen, som sendes til rådet sammen med 
referatet. I årets sidste ansøgningsrunde i Erhvervspuljen ses positive 
tendenser, med stigning i både antal ansøgninger samt ansøgt beløb. Det 
peger på, at interessen for puljen er stigende. 
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Foreløbigt ses tegn på en stor og relativt billig CO2-effekt af Erhvervspuljen. 
Det afstedkommes bl.a. af en væsentlig andel elektrificeringsprojekter blandt 
de tilsagnsgivne projekter – som oftest konverteringer til varmepumpe. 
 

ENS orienterede desuden om prioriteterne for kommende udvikling af 
erhvervspuljen, hvor ENS blandt andet vil effektivisere sagsbehandlingen og 
udarbejde nye standardløsninger. ENS gjorde derudover opmærksom på, at 
der er offentliggjort en kalender på ens.dk om kommende puljeåbninger, at 
puljen åbner næste gang d. 4. januar 2022 samt at den øvre grænse for 
projekters tilbagebetalingstid fjernes med den seneste 
bekendtgørelsesændring, som træder i kraft d. 1. januar 2022. 
 

b. Opfølgning på energispareordningen v/ kontorchef Vincent Rudnicki 

Energiselskabernes Energispareindsats (ESO) har i perioden 2006-2020 været 
Danmarks primære kilde til opfyldelse af energispareforpligtelsen i EED. ESO 
er en frivillig aftale mellem ministeren og brancheorganisationerne for el, 
fjernvarme, gas og olie. 
 
Energistyrelsen har haft en dialog med de øvrige aftaleparter bag aftalen, og 
der er enighed om evalueringens elementer.  
 
Energistyrelsen forventer at færdiggøre evalueringen ved udgangen af første 
kvartal 2022. 
 

c. Smart Readiness Indicator v/ Allan Hansen (via videoforbindelse fra ENS 

Esbjerg) 

Der blev redegjort for, hvad indikatoren er og informeret om fremtidige planer 
med SRI. Yderligere information kan findes i oplæg som sendes til rådet 
sammen med referatet.  
 

d. Planer for udvikling af energimærkningsordningen v/ Allan Hansen (via 

videoforbindelse fra ENS Esbjerg) 

Yderligere information kan findes i oplæg som sendes til rådet sammen med 
referatet. 

Hvis rådsmedlemmerne har yderligere spørgsmål kan disse rettes til sekretariatet 
(reo@ens.dk) som videreformidler.  
 

4. Oplæg om IEA EE Market Report v/ Kevin Lane med efterfølgende debat  
Kevin Lane, energianalytiker hos the International Energy Agency, præsenterede 
hovedpointer fra rapporten, og rådet havde herefter mulighed for at stille spørgsmål. 
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Formanden orienterede om, det koordinerede udvalg foreslog at nedsætte en 
arbejdsgruppe til at udarbejde et principper for, hvordan energieffektivisering 
indtænkes i fremtidens dekarboniserede energisystem. Princippapiret foreslås klar til 
vedtagelse på rådsmødet d. 1. marts 2022, således at principperne kan tilgå 
ministeren forud for IEA’s EE-konference i 2022 i Sønderborg. 
 
Rådsmedlemmerne udtrykte overordnet opbakning til forslaget om udarbejdelsen af 
et princippapir med fokus på EE. Torben Liborius fra DI påtog sig rollen som tovholder 
for arbejdsgruppen. Ønsker om deltagelse i arbejdsgruppen meddeles Torben 
(tli@di.dk), formanden og sekretariatet. Første møde i arbejdsgruppen vil foregå d. 
10. december kl. 9-11 i Industriens Hus. Yderligere information om arbejdsgruppen, 
herunder proces, vil blive delt med rådet i løbet af uge 49.  
 

5. Arbejdsgruppe: EE i SMV’er v/ Ulrich Bang 
Ulrich Bang, Dansk Erhverv, gav en status på arbejdet med anbefalingerne vedr. EE i 
SMV’erne. Anbefalingerne forventes klar til første møde i 2022 (1. marts). Proces for 
arbejdsgruppen vil blive sendt til rådsmedlemmerne.  
 
Deltagere i EE i SMV’er-projektgruppen: 
Ulrich Bang (kaptajn, Dansk Erhverv), Maria Rizzo (TEKNIQ Arbejdsgiverne), 
Christian Jarby (RGO), Torben Liborius (DI), Søren Dyck-Madsen (CONCITO).  
 

6. Årshjul 2022  
Rådsmedlemmerne har efter rådsmødet mulighed for at kommentere på årshjulet og 
komme med yderligere forslag. Kommentarer sendes til sekretariatet (reo@ens.dk) 
senest fredag 10. december 2021. Herefter sendes årshjulet til formandens 
godkendelse og offentliggøres efterfølgende på ENS’ hjemmeside. 
 
De enkelte dagsordener for de planlagte møder vil som vanligt blive tilrettelagt i 
detaljen frem mod hvert af møderne. De nævnte punkter udelukker derfor ikke, at 
rådet i løbet af året kan tage andre aktuelle punkter på dagsordenen. 
 

7. Opsamling og evt.  
a. Møde mellem minister og formand 9. december:  

Formanden har sit årlige statusmøde med ministeren d. 9. december [udskudt til 
ultimo januar]. På mødet følges op på rådets arbejde i 2021 og der ses fremad. 
Formanden har fokus på at sikre rådets relevans og et godt samarbejde med 
ministeriet, herunder ift. regeringens ambitioner på EE-området i 2022, og 
hvordan rådet forventes at kunne bidrage.  
 
 


