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TEKNISK ARBEJDSGRUPPE

27. juni 2017
J.nr. 2017-46
Ref. PBZ/TKJ

Referat af møde i Tekniske Arbejdsgruppe d. 24.5.2017
Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og
Olieforum og Energistyrelsen (referent).

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde den 20. april 2017
Dagsorden for mødet blev godkendt.
Referat fra mødet den 20. april blev ikke godkendt, da der var enkelte
bemærkninger og ønsker til ændringer. TAG sender inden for en uge skriftlige
kommentarer. Herefter reviderer Energistyrelsen og genudsender til godkendelse.
Det blev besluttet, at ældre referater fra TAG-møder afholdt under den nye aftale,
skal tilrettes til offentliggørelse på ens.dk, således at personnavne skiftes ud med
navnet på den aftalepart, personen repræsenterer. Aftaleparterne skal inden en
uge melde tilbage, hvis der er noget i de ældre referater, der skal ændres ud over
ovenstående.

2. Beslutningspunkter
a) Vedtagelse af kommissorium for aktørfølgegruppe
Kommissoriet blev ikke vedtaget da TAG havde ønsker til mindre ændringer.
Det blev besluttet, at ud af de maksimalt to deltager fra hver organisation i
følgegruppen skal mindst en have personligt kendskab til og indgående erfaring
med den praktiske anvendelse af energispareaftalen, vejledninger,
standardværdikatalog m.m.
Det blev besluttet, at der på følgegruppemøderne deltager minimum to medlemmer
fra TAG, herunder maksimalt ét medlem fra hver branche. Den konkrete deltagelse
aftales løbende på TAG-møderne. Yderligere blev det besluttet, at TAG’s
deltagelse i følgegruppen primært er som observatører.
Energistyrelsen tilretter kommissoriet og sender ud til skriftlig godkendelse i TAG,
inden de relevante organisationer inviteres til at deltage i følgegruppen.
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b) Præcisering af krav til beregning af TBT i ny energispareaftale
Notatet blev ikke besluttet, da TAG havde ønsker til ændringer.
Følgende ændringer blev besluttet:
 Grænsen for, hvornår standardenergipriser kan anvendes, er i notatet foreslået
til 3 år. Der skal ses nærmere på muligheden for at grænsen i stedet er på 1,5
eller 2 år. TAG-medlemmerne udarbejder følsomhedsanalyser for deres
relevante energiarter og Energistyrelsen vurderer og konkluderer hvad
grænsen skal være.



Erhvervspriser for fjernvarme ekskl. afgifter slettes. I stedet anvendes
konservative energipriser for husstande jf. Energitilsynets prisstatistik. For
erhverv beregnes energiprisen ved at fratrække moms og refunderede afgifter,
som er relevant for erhvervet (slutbrugeren). De resterende energipriser holdes
som de er.



Det skal altid dokumenteres, hvis man har ret til afgiftsfritagelse, hvis der
anvendes standardenergipriser.



Energistyrelsen gennemskriver notatet, så det bliver mere operationelt for
aktørerne at bruge. Hvis muligt erstattes eller suppleres notatet af en kort tekst,
der kan indsættes i uddybningskolonnen i aftalen.

Energistyrelsen sender notatet i skriftlig kommentering i TAG efter tilretning.

3. Drøftelser
a) Proces for revision af standardværdikataloget (SVK)
Det blev besluttet, at karensperioden fra offentliggørelse til ikrafttrædelse 1. januar
pga. en stram tidsplan for revisionen kan nedsættes fra tre til to måneder. Trods
kortere karensperiode bliver tidlig inddragelse af aktører sikret gennem både
følgegruppe og høringsperiode forud for offentliggørelse 1. oktober. Energistyrelsen
varsler beslutningen om kortere karensperiode i nyhedsbrev.
Ikrafttræden af revideret SVK den 1. januar fastholdes.
Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe for revidering af SVK.
Energistyrelsen bidrager med en formand/projektleder, mens aftaleparterne
bidrager med deltagere. Når Energistyrelsen har fundet en formand/projektleder
kontaktes arbejdsgruppen. PT er der meldt deltagere ind fra Dansk Fjernvarme,
Dansk Energi og Naturgasselskaberne. Projektlederen fra Teknologisk Institut, som
skal være udførende på revisionen, inddrages ligeledes i arbejdsgruppens arbejde.
Energistyrelsen styrer aftalen med Teknologisk Institut og økonomien, som
aftaleparterne som vanlig betaler.

b) Fremtidige rammer for verifikationsordningen
Følgende blev besluttet:
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I første omgang er det kun projekter over 1 GWh der sendes til
forhåndsgodkendelse i Energistyrelsen, da der ved en lavere grænse må
forventes større ophobning af sager.



Der kan ansøges om principielle sager uanset størrelse; dette skal dog ske på
foranledning af indstilling fra TAG. Når forhånds-godkendelsesprocessen er
tilrettelagt, skal der være et fast punkt på dagsordenen på TAG-møder, hvor
principielle sager kan tages op. Dette skal dog ikke stå i notatet om
forhåndsgodkendelse.



TAG ønsker, at Energistyrelsen både skal kunne forhåndsgodkende
opgørelsesmoder og godkende et fuldt dokumenteret projekt. Energistyrelsen
undersøger dette nærmere.



Resultaterne af forhåndsgodkendelsesprocesserne skal løbende afspejles i
FAQ’en i det omfang, det er relevant.



Energistyrelsen skal i forbindelse med godkendelse gøre det klart, hvilke dele
af energisparesagen, der godkendes og på hvilket grundlag. Energistyrelsen
kan tage stilling til det materiale, der bliver forelagt, så længe det er
gennemarbejdet og fagligt forsvarligt.



Energistyrelsen undersøger nærmere vedrørende afklaring om metode for valg
af og krav til sagkyndige. Der var ønske om en samlet indgang til udvalgte
sagkyndige, som der var lagt op til med verifikationsordningen, hvor den
sagkyndige gennemgang gik gennem Teknologisk Institut.



Det skal i notatet skrives tydeligere hvordan selskaberne skal håndtere
verificerede sager i forbindelse med deres interne kvalitetssikring, audit og
stikprøve.



Energistyrelsen reviderer notatet efter ovenstående.
Som der var lagt op til i notatet, følger Energistyrelsen derudover op ved at:
o Udarbejde detaljeret procesbeskrivelse for ordningen
o Udarbejde eller opdatere ansøgningsskabeloner til brug for oplysning af
sagen, hvorunder skal der i de relevante skemaer angives, om det er den
fulde energisparesag eller kun opgørelsesmetoden, der søges om/gives
forhåndsgodkendelse til
o Udsende skabeloner til skriftlig godkendelse i TAG
o Informere via nyhedsbrev m.v.



c) Vejledning om fastlæggelse af dagens standard og øget
produktionsvolumen
Det blev besluttet, at bilag 3 også skal omfatte nyanlæg og at metode 4 også skal
omfatte specialanlæg. Metode 4 skal beskrives yderligere.
Det blev besluttet, at Naturgasselskaberne arbejder videre med bilag 3
(teknologier, der ikke kan medregnes), metode 1 (tabelopslag for gængse
teknologiske løsninger, der har været på markedet nogle år, dvs. som ikke er
dagens standard) og bilag 4 (specialudviklede anlæg) med input fra eksterne
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konsulenter. Til metode 4 bidrager Dansk Energi, og Dansk Fjernvarme
kommenterer. Både bilag 3 og metode 4 sættes på næste TAG-mødes dagsorden

d) Opgave- og prioriteringslisten
Det blev besluttet, at frist for indrapportering af audit for 2016 rykkes fra 1. juli til 1.
oktober (Energistyrelsen udsender nyhedsbrev om dette). Dansk Energi støttede
ikke beslutningen og ønsker at fastholde fristen den 1. juli, men vil ikke stå i vejen
for at datoen rykkes, hvis de øvrige parter mener, at dette er hensigtsmæssigt.
Det blev besluttet, at Energistyrelsen afklarer, om auditering af de realiserede
energibesparelser skal ske før disse indberettes til Energistyrelsen for
indberetningsåret 2017.
Dansk Energi oplyste, at branchernes fælles hjemmeside, energisparesiden.dk, nu
lever op til aftalens krav, så denne opgave kan slettes fra listen. Senere vil der ske
en større revidering. DE anmoder om dagsordenspunkt, når dette er relevant.

4. Orientering
a) Status for tilsyn og kontrol
b) Videre proces for hulmursisolering
På møde mellem ministeren og relevante parter vil lukning af muligheden for
besparelser via hulmursisolering eventuelt blive drøftet.
c) Opmandsfunktionen – genopfriskning af funktionens muligheder
TAG kan komme med synspunkter skriftligt og så bliver emnet taget op på næste
TAG-møde.
d) Den videre proces for bekendtgørelse for energispareydelser i net- og
distributionsvirksomheder
Bekendtgørelsen er i fornyet høring og ikrafttrædelse er slut juni.
e) Status på stikprøve 2015 og om overvejelser om stikprøve 2016
Punktet udskydes.
f)

Status på omkostningsanalyse 2014 og orientering omkostningsanalyse
2015
Punktet udskydes.
g) Status for synliggørelse af referater fra TAG-møderne på ens.dk
Se punkt 1.

5. Næste møde
Møder rykkes til kl 10 for at imødekomme logistiske udfordringer.
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6. Evt.
Ikke noget til referat.
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