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Møde i Energisparerådet d. 24. februar 2020 kl. 9.00-12.00 
Mødet afholdes hos Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 Kbh V. 

 

Deltagere:  

 

Energisparerådet  

Formand, Claus Bugge Garn  

Nikolaj Nørregaard Rasmussen, Dansk Energi  

Søren Dyck-Madsen, CONCITO  

Gunnar Boye Olesen, Energitjenesten  

Maja Clemmensen, KL 

Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme (Via Skype) 

Katrine Bjerre Milling Eriksen, Synergi  

Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling 

Simon Horsholt, Landbrug og Fødevare 

Sofie Laurentzius Nielsen, Dansk Industri 

Simon Rasmussen, Tekniq 

Henrik Lilja, SMV Danmark  

Niels Bahnsen, FRI  

Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark 

Martin Salamon, Forbrugerrådet 

 

Energistyrelsen og KEFM  

Mads Krogh, Kontorchef  

David Sørensen, Fuldmægtig (ref.)  

Kirstine Jespersen, Fuldmægtig 

 

Afbud 

Torben Ole Andersen, Aalborg Universitet  

Andreas Weidinger, Dansk Byggeri 

Kristian Nielsen, Evida 

Jette Miller, De Frie Energiselskaber  

Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark  

Ulrich Bang, Dansk Erhverv 

Kern Lærkholm Petersen, Forbrugerrådet 

Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet 
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1. Velkomst og opfølgning på mødet den 4. december 2019 v/ Formanden 

Formanden bød velkommen og orienterede om dagsorden for mødet. 

Formanden berettede om hans møde med Anders Hoffmann fra KEFM’s departement. 

På mødet blev det blandt andet diskuteret, hvorledes Energisparerådets fremtidige ud-

formning efter 2020 skal være, hvilket også dannede baggrund for den hurtige indkal-

delse af rådet til indeværende møde. Rådet havde ikke bemærkninger til dagsordenen. 

 

 

2. EU’s green deal  

Christian Stenberg fra KEFM’s EU-kontor holdt oplæg om betydningen af Kommis-

sionens Green Deal og om mulighederne for at inkorporere danske initiativer i Kom-

missionens arbejde. 

Rådets medlemmer spurgte bl.a. ind til, hvorledes Kommissionens initiativer påvirker 

implementeringen af den eksisterende regulering, hvortil Christian Stenberg svarede, 

at Kommissionen har fokus på, at den eksisterende regulering bliver implementeret 

meget stramt. 

 

Rådet spurgte også ind til Danmarks involvering i Kommissionens konsekvensanalyse 

af Green Deal og i særdelshed de bagvedliggende forudsætninger. Christian Stenberg 

oplyste, at man er i tæt dialog med DG ENER angående beregningsforudsætningerne, 

men der er stadig en række elementer angående målsætningen for analysen, som skal 

afklares.  

 

Derudover var Energisparerådet interesseret i Kommissionens planer for en mulig 

stramning af energibeskatning, hvortil det blev svaret, at denne beslutning bliver kom-

pliceret af behovet for enstemmighed, men med det ny fokus på det grønne område, 

samt UK’s udtræden af EU, kan der muligvis opstå nye muligheder på dette område. 

 

Slutligt blev der stillet forslag til, at regeringen arbejder for at inkludere produktionen 

af transportmidler under ECOdesign initiativerne samt at energiforbruget ved produk-

tionen af apparater bliver adresseret og ikke kun forbruget ved drift. KEFM kvitterede 

for begge forslag og informerede om at forslagene indgår i deres dialog med Kommis-

sionen. 

   

 

3. Fremtidige udformning af Energisparerådet 

Formanden gentog tidligere udmeldte beslutningen om, at rådets mandat var forlænget 

til udgangen af 2020, hvorefter et nyt og relanceret råd efter planen skal nedsættes. 

Formanden indbød Energisparerådets medlemmerne til at drøfte, hvorledes en om-

strukturering af rådet effektivt kan gøre rådet det mere agilt og sikre en hurtigere leve-

ringen anbefalinger, som regeringen aktivt kan bruge i sin politik.  

 

Formanden stillede forslag om en udvidelse af formandskabet til et såkaldt delt for-

mandskab med 3-5 medlemmer, som repræsenterer alle elementer af energibranchen 

samt forbrugerne. Dette formandskab vil være ansvarlig for udarbejdelsen af anbefa-

linger, som herefter forelægges de resterende medlemmer mhp., at medlemmerne kan 

tilkendegive deres enighed eller ej. Anbefalingerne forelægges herefter ministeren. I 
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processen kan formandsskabet indkalde andre medlemmer med ekspertviden om et 

givent emne, som supplement til deres egen viden.  

 

Energisparerådets medlemmer tilsluttede sig formandens forslag med enkelte supple-

rende tilføjelser angående etablering af procedure for inddragelse af medlemmerne via 

email og yderligere ressourcer i Energistyrelsen til sekretariatsbetjening, herunder fx. 

udarbejdelse af understøttende analyser.  

 

Formanden vil indgive rådets forslag til KEFM, så det kan indgå i det videre arbejde 

med omstruktureringen af rådet.  

   

 

4. Orientering fra Energistyrelsen  

Kontorchef i Energistyrelsen Mads Krogh orienterede om status for den langsigtede 

renoveringsstrategi, som netop har været i høring. Formanden fulgte op med et forslag 

om at afholde workshop om renoveringsstrategi, herunder også med en europæisk di-

mension i medfør af den kommende konkretisering af initiativet om en renoverings-

bølge. Rådet var enig i forslaget og den præcise dato vil blive fastsat i årshjulet.  

 

Derudover orienterede Mads Krogh om det reviderede cirkulære om energieffektivi-

sering i statens institutioner for perioden 2013 til udgangen af 2020. Vejledning til 

cirkulæret har været i høring til den 17. februar 2020 og vil formentlig være klar til 

offentliggørelse ultimo februar. Cirkulæret fastsætter mål til energispareforpligtelsen 

i henhold til EED artikel 5. Med det reviderede cirkulære stilles bl.a. krav om, at sta-

tens ejede eller lejede bygninger skal leve op til renoveringsklasse 2 (energimærke B) 

inden for to år efter, at de er ejet eller lejet.  

 

Energisparerådet bemærkede hertil, at ministerierne har haft svært ved at efterkomme 

kravene i cirkulæret med deres eksisterende budget til renoveringer. Mulighederne for 

at lånefinansiere renoveringerne begrænses af bestemmelser i cirkulæret om lån i sta-

ten. Yderligere foreslog rådet, at forbedring af indeklima skal indgå som krav ifm. 

renovering af statens bygninger. 

  

Reglerne for låntagning ligger uden for KEFM’s ressort, men der kvitteres for begge 

bemærkninger, som vil blive medtaget i den videre arbejde. 

 

Til sidst orienterede Mads Krogh også om det generelle informations- og vejlednings-

arbejde ifm. energisyn. Der blev også fulgt op på indstillingen fra mødet d. 4. december 

2019 angående evaluering af energisynsordningen, men her har regeringens politik om 

konsulentbesparelser begrænset Energistyrelsens mulighed for at gennemføre en sådan 

analyse. 

 

5. Generel orientering om EE puljerne 

Energistyrelsens projektgruppe for erhvervs- og bygningspuljerne: Specialkonsulent 

Jon Trap Jespersen, chefkonsulenter Morten Stender Christensen og Ruth Severinsen 

samt fuldmægtig Frederik Lynge Halvorsen holdt oplæg om status for puljerne. 
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I lyset af minimumsgrænsen på projekter på 100 kWh i erhvervspuljen udtrykte rådet 

bekymring om manglen på virkemidler for energieffektivisering i mindre virksomhe-

der og anbefaler kraftigt, at SMV-segmentet også tilgodeses af ordningen. Samtidigt 

havde rådet forståelse for, at der skulle opnås flest mulige energieffektiviseringer for 

de afsatte midler. 

  

Energistyrelsen meldelte, at man overvejer hvorvidt man kan indføre standardløsnin-

ger, som mindre projekter kan ansøge. Alternativt overvejes det, hvorvidt en del-

mængde af puljens midler kan afsættes til de mindre projekter. 

 

Til bygningspuljen fremførte rådet en beklagelse over den manglende opfyldelse af 

det potentialer for energieffektivisering, som ligger ud over det omfattede segment, 

som afgrænses af kravet om, at projekter skal vedrøre helårsboliger. Derudover ind-

stillede rådets medlemmer, at informationsindsatsen bliver målrettet installatører, 

håndværker mv., som kan agere ambassadører for ordningen. Informationsindsatsen 

bør også have fokus på dårligt økonomisk stillet private, for at målrette indsatsen imod 

energifattigdom.    

  

6. Årshjul for 2020 

Formanden indbød Energisparerådets medlemmerne til at diskutere potentielle emner 

og mødedatoer for 2020 mhp. udarbejdelse af årshjul. 

 

Medlemmerne leverede følgende input og forslag: 

 Afholdelse af workshop i maj måned om den langsigtede renoveringsstrategi og 

de europæiske tiltag for bygninger 

 Afholdelse af møde i efteråret med fokus på klimahandlingsplanen og Kommissi-

ons revidering af EED  

 SMVdanmark overvejer muligheden for at holde oplæg til efteråret om SMV ele-

mentet i energieffektiviseringsindsatsen. Rådet for grøn omstilling tilbyder at bistå. 

 Forbrugetrådet undersøger hvorvidt de har mulighed for at holde oplæg om forbru-

gernes rolle i energieffektiviseringsindsatsen til mødet i maj 

 Rådet for Grøn omstilling tilbyder at holde oplæg om energiledelse  

 Energifonden er i den afsluttende fase om en analyse om udfasning af gas. Det 

undersøges, hvorvidt der kan holdes oplæg om dette til maj 

 Generelt efterspørges flere eksterne oplægsholdere 

 

Formanden kvitterer for de mange gode input, og lover at medtage dem i sin udarbej-

delse af årshjulet. 

 

7. Opsamling og evt. v/ Formanden 

Formanden takkede for godt møde. 

 

 

 


