ENERGISPARERADET
R E F E R AT

24. september 2019

Møde i Energisparerådet d. 19. september 2019 kl. 9.00-12.00
Mødet blev afholdt hos Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 Kbh V.
Deltagere:
Energisparerådet
Formand, Claus Bugge Garn
Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri
Nikolaj Nørregaard Rasmussen, Dansk Energi
Søren Dyck-Madsen, CONCITO
Kristian Nielsen, Naturgasselskaberne
Majbritt Juul, FRI
Mette Louise Wätzold Bjørnlund, Dansk Fjernvarme
Gunnar Boye Olesen, Energitjenesten
Torben Ole Andersen, Aalborg Universitet
Michael Mücke Jensen, Drivkraft Danmark
Sune Tobias Grollov, Synergi
Kern Lærkholm Petersen, Forbrugerrådet
Ulrich Bang, Dansk Erhverv

Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark
Christian Jarby, Det Økologiske råd
Simon Horsholt, Landbrug og fødevarer
Simon Rasmussen, Tekniq
Energistyrelsen
Hanne Lind Mortensen, Kontorchef
David Sørensen, Fuldmægtig (ref.)
Gæster
Signe Vallebo, KFEM departementet
Afbud
Troels Ranis, Dansk industri
Kristoffer Slottved, KL
Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet
Jette Miller, De Frie Energiselskaber
Henrik Lilja, SMV Danmark

1.

Velkomst og opfølgning på mødet den 16. august 2019 v/ Formanden
Formand Claus Bugge Garn bød velkommen og orienterede om dagsorden for mødet. Efterfølgende drøftede Rådet ministerens brev af 12. september angående forlængelse af Rådet til 1. januar 2020.
Side 1

Formand orienterede endvidere Rådet om, at han har udbedt sig et møde med ministeren i løbet af efteråret.
2.

Godkendelse af udkast til Energisparerådets anbefalinger om Renoveringsstrategien
Arbejdsgruppens udkast til anbefalinger om Renoveringsstrategien var blevet fremsendt til rådets medlemmer inden mødet.
Medlemmerne erklærede sig overordnet enige i arbejdsgruppens udkast. EnergiTjenesten havde på forhånd indsendt forslag til en mindre sproglig tilføjelse til punkt 18,
som blev godkendt.
Rådets medlemmer var uenige i formuleringen af anbefaling 8 angående anlægsloftet
for kommuner. Efter diskussion af en række alternative formuleringer, nedsatte Rådet en arbejdsgruppe, som i pausen udarbejdede et kompromis, der blev enstemmigt
vedtaget.

3.

Gasstrategien
Kristian Nielsen fra Gasdistributionsselskaberne holdt oplæg om gasstrategien. Præsentationen er vedlagt.

4.

Orientering fra Energistyrelsen
Kontorchef fra Energistyrelsen Hanne Lind Mortensen orienterede om status for implementeringen af erhvervs- og bygningspuljerne. Der forventes fremsat lovforslag i
november, og forinden vil der være mulighed for møder med interessenterne.
Der blev ligeledes orienteret om status for den nationale integrerede energi- og klimaplan (NECP), hvor et udkast forventes sendt i høring i løbet af efteråret.
På baggrund af spørgsmål fra Rådet oplyste Energistyrelsen, at interessentinddragelsen sandsynligvis vil blive bilateral og vil finde sted i efteråret, men medlemmerne
opfordres til allerede nu at sende eventuelle input til Energistyrelsen.

5.

Reskalering af energimærkning af produkter (ECOdesign)
Fuldmægtig fra Energistyrelsen Thore Stenfeldt orienterede om arbejdet med at reskalere energimærkningen af produkter og indbød Rådets medlemmerne til at komme med input, og til efterfølgende at kontakte Energistyrelsen, hvis de ønsker at bidrage til oplysningskampagnen for den nye energimærkeordning. Præsentationen er
vedlagt.

6.

Orientering fra Sikkerhedsstyrelsen om tilsyn med ecodesign og energimærkning af produkter
Fuldmægtig Morten Uldbæk fra Sikkerhedsstyrelsen holdt oplæg om markedsovervågning af Ecodesign og Energimærkning. Præsentationen er vedlagt.

7.

Anbefalinger til et nyt Energispareråd
Punktet bliver behandlet på næste møde i Energisparerådet, med henvisning til, at Rådets
nuværende funktionsperiode er er blevet forlænget til udgangen af 2019.
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8.

Opsamling og evt. v/ Formanden
Formanden foreslog afholdelsen af et møde i starten af december samt nedsættelse af
en arbejdsgruppe, som skal levere anbefalinger til regeringens klimahandlingsplan.
Der blev opnået enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, som har til formål at levere
separate anbefalinger til energieffektiviseringselementerne i regeringens klimalov og
klimahandlingsplan. Medlemmerne af arbejdsgruppen er: DI, Dansk Erhverv, Synergi,
Dansk Byggeri, Energitjenesten, FRI, CONCITO og Dansk Energi. Søren Dyck-Madsen
fra CONCITO og Sofie Laurentzius Nielsen fra DI agere tovholdere.
Det blev aftalt, at anbefalingerne til klimaloven leveres snarest muligt, og at anbefalingerne vil blive sendt i skriftlig godkendelsesproces blandt Rådets medlemmer. Anbefalingerne til klimahandlingsplanen har frist til næste møde i Energisparerådet.
Der blev også opnået enighed om, at næste møde bør finde sted ultimo november eller
primo december. Følgende punkter bliver foreslået til dagsorden:
o Anbefalinger til klimahandlingsplan.
o NECP’en.
o Erhvervs- og bygningspuljerne.
o Den langsigtede renoveringsstrategi.
o Energisparerådets fremtid og anbefalinger til det nye Råd.
o Formandens tilbagemelding fra møde med ministeren
o Hvorledes kan energieffektivitet indgå i regeringens interessentinddragelse
(Marienborg processerne).

Formanden indbød medlemmerne til at komme med input til hans kommende møde med ministeren. Medlemmerne havde følgende forslag til emner:
o Medlemmerne udtrykte bred opbakning til at forsætte Rådet med dets nuværende rammer og virke.
o Indgive en opfordring til ministeren til at gøre aktivt brug af Rådet.
o Gøre ministeren opmærksom på, at Rådets anbefaling er udtryk for kompromiser, og at der blandt de individuelle medlemmer er skarpere holdninger til
mange af de behandlede emner. Formanden blev opfordret til at afsøge,
hvorvidt ministeren fremadrettet ønsker at bliver gjort opmærksom på uenigheder og separate meninger ifm. udarbejdelsen af Rådets anbefalinger.
o Regeringens 2030 og 2050 mål bør afspejles i Rådets fremtidige rammer og
virke.
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