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TEKNISK ARBEJDSGRUPPE 
 

 

 

 

Referat for møde i TAG den 18. februar 2019 
Deltagere: Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, Drivkraft Danmark, Gasselskaberne 

og Energistyrelsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  
Var vedlagt Bilag 1.a Dagsorden for møde i TAG 18. februar 2019 og Bilag 1.b. 

Udkast til referat af møde i Teknisk Arbejdsgruppe den 5. december 2018. 
 

Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde af nye repræsentanter fra 

Dansk Energi samt ny medarbejder hos Energistyrelsen. 

 

Dagsordenen blev godkendt med fjernelse af punktet 2.f af Gasselskaberne, der 

havde indikeret dette inden mødet. Dansk Fjernvarme tilføjede et punkt om varme-

pumper på kollektive produktionsanlæg under eventuelt. 

 

Referatet for den 5. december blev godkendt med modifikationer fra Drivkraft Dan-

mark og Dansk Fjernvarme på s. 1, 2, 3, 5 og 10. 

 

Det blev aftalt, at referater fremadrettet fremsendes med track changes, så det er 
muligt at se, hvad de øvrige parter har tilrettet. 
 

 
2. Drøftelser 

a. Kontrol, tilsyn og orientering 

Intet vedlagt. 

 

Energistyrelsen gav en orientering om myndighedsopgaven med tilsyn og kontrol 

med fokus på følgende: 

 

Stikprøve 2016 

Energistyrelsen oplyste, at DR Kontant havde søgt aktindsigt i afgørelserne angå-

ende stikprøve 2016. Det relevante materiale, undtaget teknisk baggrundsnotat der 

ikke var færdigt, var blevet udleveret i januar 2019. 

 

Stikprøve 2017 

Energistyrelsen oplyste, at man havde påbegyndt sagsbehandlingen af stikprøve 

2017. I stikprøve 2017 vil der være sager, der er realiseret på to forskellige aftaler 

henholdsvis Energispareaftalen fra 2012 og Energispareaftalen fra 2016. Energisty-

relsen oplyste, at såfremt der måtte fremkomme nye forhold for energispareprojek-

ter realiseret på Energispareaftalen fra 2016, så vil Energistyrelsen drøfte dette 

med TAG. 
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Center for Energieffektivitet 
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Dansk Energi og Dansk Fjernvarme kommenterede, at Energistyrelsen bør være 

specifik i forhold til aftaleperioder, når der blev efterspurgt materiale. 

 

Stikprøve 2018 

Sager til stikprøve 2018 bliver udtrukket primo april 2019. 

 

Særkontrol af halm- og biokedler 

Udkast til afgørelser var sendt i høring. Det tydede for nuværende på, at det ville 

blive en høj fejlprocent. Energistyrelsen forventer at fremsende de endelige afgø-

relser i marts 2019. 

 

Drivkraft Danmark og Gasselskaberne spurgte ind til, hvorvidt fejlprocenten var 

højere end forventet. Energistyrelsen informerede, at en særkontrol af naturlige 

årsager har en højere fejlprocent sammenlignet med en almindelig stikprøvekon-

trol. På trods af dette, var det dog fortsat en høj fejlprocent inden høringsperiodens 

afslutning. 

 

Særkontrol af it-servere 

Sagsbehandlingen af særkontrollen om it-servere pågår. Energistyrelsen observe-

rer en del fejl, der ikke er specifikke for IT-sagerne men af generel karakter. Der 

arbejdes for at færdigbehandle særkontrollen inden sommerferien 2019. 

 

Særkontroller på traktorer og biomassekedler i 2019 

Konsulenterne påbegynder indhentning af dokumentation i uge 11, mens sagsbe-

handlingen i Energistyrelsen starter inden sommerferien 2019. 

 

Omkostningsanalyse 2017 

Energistyrelsen oplyste, at omkostningsanalyse 2017 var igangsat. Man havde 

været i dialog med en række selskaber, der havde haft mulighed for at bekræfte en 

række informationer. 

 

Dansk Fjernvarme kommenterede, at flere selskaber havde haft samme proces 

med Forsyningstilsynet, hvorfor der har været en del gentagelse for en række sel-

skaber. Dette er ikke hensigtsmæssigt, og Dansk Fjernvarme bad om, at Energisty-

relsen og Forsyningstilsynet fremadrettet koordinerer, så eventuelle fejl, som sel-

skaberne har opdaget og udredt for én myndighed koordineres med den anden 

myndighed, der skal kontrollere selskabernes omkostninger til energispareprojek-

ter. Energistyrelsen forsikrede, at man bestræbte sig på at koordinere med Forsy-

ningstilsynet i så høj grad som muligt. Energistyrelsen hørte dog meget gerne 

kommentarer som den fra Dansk Fjernvarme, da dette kunne forbedre fremtidige 

processer. 

 

Nedlukning af energispareordningen 

Energistyrelsen orienterede om status på arbejdet med nedlukning af energispare-

ordningen. 
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Dansk Energi efterspurgte indblik i de kommende deadlines, da dette kunne bruges 

til at tilrettelægge det kommende arbejde. Energistyrelsen informerede om disse 

under punkt 2.c. 

 

 

b. TAG’s opgaveliste 

Var vedlagt bilag 2.b TAG’s opgaveliste, februar 2018 

 

Der blev givet mundtlig status på følgende opgaver: 

 

• Status på evaluering af metoden til kvalitetskontrol af stikprøve  

Energistyrelsen havde modtaget input fra Dansk Fjernvarme på en mere an-

vendelig metode i forbindelse med udtagelse af sager til kvalitetskontrol, som 

sikrer, at selskaber med små indberetninger ikke skal kontrollere uforholdsvis 

mange stikprøver i sammenligning med de større selskaber, som tilfældet er i 

dag. Energistyrelsen vender tilbage med et forslag i forbindelse med næste 

TAG-møde den 1. maj 2019. Dansk Fjernvarme understregede, at det haster, 

så denne metode kan gælde for 2019, idet beslutningen sidste år blev udskudt 

med henvisning til, at tiden var så fremskreden at man måtte forvente at nogle 

selskaber allerede havde benyttet den eksisterende metode. 

 

• Evt. ny opgave vedr. udvidelse af standardløsning for biomasse- og an-

den fastbrændselskedel til også at omfatte olie- og gaskedler 

Dansk Energi havde fremsendt et forslag om udvidelse af standardløsning for 

biomasse- og anden fastbrændselskedel. Energistyrelsen informerede, at dette 

krævede involvering af Teknologisk Institut. 

 

Herefter fulgte en drøftelse af hensigtsmæssigheden i denne løsning. Gassel-

skaberne anførte, at man umiddelbart ikke anså det for hensigtsmæssigt, mens 

Dansk Fjernvarme informerede, at man henviste til forskellige tabeller i diverse 

publikationer. Dansk Energi meddelte, efter at have hørt diskussionerne, at 

man trak sit ønske tilbage, men dog forbeholdt sig retten til at vende tilbage. 

Derudover blev der spurgt ind til standardløsning omkring håndtering af andre 

brændsler. 

  

Det blev vedtaget, at Energistyrelsen laver en præcisering af standardløsnin-

gen, der tager hånd om ovenstående drøftelse. 

 

c. Drøftelse af ændringer til bekendtgørelse 

Intet vedlagt  

 

Energistyrelsen informerede om de vigtigste deadlines i forbindelse med ændring 

af energisparebekendtgørelsen. Det forventedes, at bekendtgørelsen blev sendt i 

ekstern høring den 25. marts 2019. 
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Det blev aftalt, at arbejdsgruppen om nedlukning af energispareordningen afholdte 

et møde, der respekterede de interne deadlines i Energistyrelsen. Der blev senere 

aftalt et møde den 8. marts 2019. 

 

Energistyrelsen opfordrede desuden de øvrige TAG-medlemmer til – i forbindelse 

med ændring af bekendtgørelsen – også at kigge på skema drøftet med Forsy-

ningstilsynet angående kvalitetskontrol og auditering af omkostninger. Dette blev 

taget til efterretning af den resterende del af TAG. Dansk Fjernvarme informerede 

om, at man stadig ikke ser det som praktisk muligt det Forsyningstilsynet lægger op 

til. 

 

d. Offentliggørelse af sager i Godkendelsesordningen 

Var vedlagt bilag 2.d Afgørelse af godkendelsessager. 

 

Energistyrelsen orienterede kort om en række fremsendte sager, der er blevet god-

kendt i regi af godkendelsesordningen. 

 

Gasselskaberne anså det for nyttigt, at forhåndsafgørelserne blev delt med de re-

sterende aftaleparter. Gasselskaberne anførte i den forbindelse, at gasselskaberne 

var af den opfattelse, at der ved sag 4202-0004 blev indført et nyt princip med en 

efterkontrol, hvilket så måtte gælde samtlige energisparesager. Dansk Fjernvarme 

kommenterede, at Energistyrelsen på et tidligere TAG-møde gav udtryk for, at det 

kun var relevant med efterkontrol i sager med beregningsforudsætninger, som slut-

bruger selv kan styre. Dansk Fjernvarme kommenterede, at eksempelvis rammebe-

tingelser for et varmepumpeprojekt ikke var omfattet af dette. Gasselskaberne gjor-

de opmærksom på tidligere TAG beslutning om, at et Gårdbiogas skal behandles 

på samme måde som andre energisparesager, herunder eksempelvis et varme-

pumpeprojekt. Energistyrelsen gjorde opmærksom på, at etablering varmepumper 

til fjernvarmeproduktion er reguleret af punkt 3.9 i aftalen og opgøres derved efter 

et lidt andet regelsæt. Dansk Fjernvarme var ligeledes enig med Gasselskaberne i, 

at forhåndsafgørelserne i anonymiseret form var nyttige at modtage inden udsen-

delse og anførte, at det er aftalt på et tidligere TAG-møde at det er praksis. 

 

Energistyrelsen understregede, at man ikke var ved at indføre nye sagsgange eller 

nye principper. Det afgørende er, at projektdokumentationen er fyldestgørende og 

tydelig i sin beskrivelse af de væsentligste projektelementer. Det gælder såvel før-

scenariets forudsætninger, beregninger og efter-scenariets forudsætninger. 

Drivkraft Danmark var betrygget af Energistyrelsens forklaring, men erklærede sig 

enig med Gasselskaberne i, at den nuværende formulering i bilag 2.d var uklar og 

dermed kunne skabe mistanke om en efterkontrol. Gasselskaberne understregede 

herefter, at dette punkt gerne måtte skubbes til næstkommende TAG-møde. 

 

Energistyrelsen ville drøfte fremførte problematik angående eftervisning af visse 

forhold bilateralt med Gasselskaberne. Derudover ville punktet ligeledes igen være 

på næste møde i TAG. Derudover ville Energistyrelsen tjekke tidligere referater 
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efter, hvorvidt fremsendelse af forhåndsafgørelser tidligere havde været drøftet og, 

hvad man i så fald var kommet frem til.  

 

Dansk Fjernvarme erklærede sig afslutningsvis tilfreds med formen i bilaget, hvor-

for man kunne efterspørge flere detaljer i sagen, hvis det ansås for nødvendigt. 

 

e. Drøftelse af nye Standardforudsætninger 
Var vedlagt bilag 2.e Standardforudsætninger. 

 

Energistyrelsen orienterede kort om fremsendte angående standardforudsætninger 

og opfordrede til, at de øvrige parter kommenterede skriftligt. 

 

Efter et par kommentarer fra Gasselskaberne, Drivkraft Danmark og Dansk Fjern-

varme, blev det understreget, at dette udelukkende var for situationer, hvor andet 

ikke kunne dokumenteres. 

 

f. Stikprøve 2016 – God forvaltningspraksis 

 

Punktet udgået. 

 

g. Stikprøve 2017 – Linjen i sager udført efter 2016-aftalen samt proces 

Intet vedlagt. 

 

Energistyrelsen orienterede om foreløbige observationer i forbindelse med stikprø-

ve 2017. Det blev her oplyst, at hulmurssagerne ville blive behandlet efter linjen, 

der blev lagt i særkontrollen om samme. Der var desuden udtrukket otte IT-sager, 

der alle var blevet flyttet over til særkontrollen om IT-servere. Afslutningsvis infor-

merede Energistyrelsen om, at man så en del problemer med aktøraftaler.  

 

De resterende TAG-medlemmer ønskede alle at blive inddrage. 

 

h. Målfordeling i forhold til selskaber, der udmeldes/udsmides af ordningen 

Intet vedlagt. 

 

Energistyrelsen orienterede om, at – bl.a. på baggrund af kommentarer fra Dansk 

Energi – man fremadrettet ville tage al historisk over-/underdækning med ved tilde-

ling af et individuelt sparemål til selskaber, der var meldt ud af Energispareaftalen. 

Man ville dog fastholde de tildelte sparemål til de allerede udmeldte selskaber.  

 

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme udtrykte begge tilfredshed med beslutningen. 

 

i. Status på samkøring og udvælgelse af konsulent 

Materiale fremsendt af Dansk Fjernvarme den 17. februar 

 

Dansk Fjernvarme orienterede om fremsendte tilbud fra tre forskellige konsulenter. 

Dansk Fjernvarme informerede ligeledes om, at man havde været i løbende telefo-

nisk kontakt med alle tre konsulenter, hvorfor der var sikkerhed for, at alle tre havde 
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forstået opgaven. Der var dog et tilbud, der adskilte sig fra de andre, da det var et 

væsentligt højere beløb ved buddet på opgaven. 

 

Efter en kort drøftelse om kontraktens udformning mellem Dansk Energi, Dansk 

Fjernvarme, Drivkraft Danmark og Gasselskaberne, gik førnævnte parter videre 

med tilbuddet fra COWI, da det forventes, at de kan udføre opgaven tilfredsstillen-

de samtidig med, at de er det billigste tilbud over den samlede periode. 

 

Energistyrelsen noterede sig beslutningen fra det øvrige TAG. 

 

 

3. Godkendelse  
 

a. Godkendelse af FAQ’er vedr. overdragelse af energibesparelser mellem 

selskaber 

Var vedlagt bilag 3.a FAQ 13.4.a Hvornår kan energibesparelser overdrages mel-

lem to net- eller distributionsselskaber og 13.4.b Hvornår kan en mellemmand hhv. 

sælge eller købe energibesparelser på vegne af et net- eller distributionsselskaber? 

 

Energistyrelsen orienterede om indholdet i bilag 3.a. Der blev særligt henledt op-

mærksomheden til, at en sælgende aktører var bundet af flere regler end køber. 

Der ville være en informationsasymmetri, hvor køber ikke behøvede at have den 

samme viden som sælger. 

 

Drivkraft Danmark kommenterede, at overskriften var mere retvisende, hvis det 

både var hvornår og hvordan energibesparelser overdrages. 

 

Alle TAG-medlemmer kunne godkende bilaget med ændringen fra Drivkraft Dan-

mark, hvorfor det ville træde i kraft hurtigst muligt. 

 

b. Godkendelse af opdateret notat og lister om kollektive produktionsanlæg 

Var vedlagt bilag 3.b opdateret notat om kollektive produktionsanlæg. 

 

Energistyresen orienterede kort om opdateret notat. Dansk Fjernvarme havde en 

enkelt ændring nederst på s. 1, hvor det skulle være tydeligere, hvad der ikke kun-

ne opnås yderligere tilskud for. 

 

TAG godkendte med denne ændring, der ville blive indarbejdet af Energistyrelsen. 

 

c. Godkendelse af opdateret standardløsning for forbedret afkøling 

Var vedlagt bilag 3.c Notat om standardløsning vedrørende forbedret afkøling. 

 

Notatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

d. Godkendelse af opdateret standardløsning for person- og varebiler 

Var vedlagt bilag 3.d Opdateret notat om standardløsning for person- og varebiler. 
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Notatet blev godkendt uden kommentarer. 
 

4. Næste møde og evt. 
Dansk Fjernvarme havde et enkelt punkt til evt., hvor Dansk Fjernvarme oplyste 

om, at man ville vende tilbage med et notat angående varmepumper på kollektive 

produktionsanlæg, der derefter kunne behandles senere. 

 

Energistyrelsen stillede sig til rådighed for at behandle notatet og opfordrede til, at 

man, som Dansk Fjernvarme allerede var klar over, huskede på problematikken 

med EU-retten samt, at den tekniske afgrænsning ift. varmepumperne var særde-

les vigtig i notatet. 

 

 

Næste møde i TAG er d. 1. maj kl. 10-15.30 hos Energistyrelsen.  

 


