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 Side 1 

Referat 

Møde i Energisparerådet den 22. juni 2020 kl. 9:00- 11:00 
Mødet blev afholdt via Skype.  

 

Deltagere: 

Energisparerådet 

Claus Bugge Garn Formand 

Henrik Teglgaard Lund Dansk Byggeri  

Ulrich Bang  Dansk Energi 

Uffe Schifter-Holm  Dansk Fjernvarme 

Dorte Nørregaard Larsen  Energiforum 

Gunnar Boye Olesen EnergiTjenesten  

Kern Lærkholm Petersen Forbrugerrådet Tænk 

Niels Bahnsen NIRAS 

Maja Clemmensen KL 

Simon Horsholt Landbrug og Fødevarer 

Kristian Nielsen Evida 

Maria Christina Rizzo TEKNIQ  

Jette Miller  De Frie Energiselskaber 

Søren Dyck-Madsen CONCITO 

Sune Tobias Grollov  Velux (som repræsentant for Synergi) 

Christian Jarby  Rådet for Grøn Omstilling 

Michael Mücke Jensen  Drivkraft Danmark  

Sofie Laurentzius Nielsen  DI 

Majbritt Juul  NIRAS  

Uffe Schifter  Dansk Fjernvarme 

Mie Prehn Nygaard Dansk Energi 

Simon O. Rasmussen Tekniq 

 

ENS og KEFM: 

Mads Krogh 

Sune Flemming Jørgensen (ref.) 

Line Kold 

Ida Hindborg Riise-Knudsen (pkt. 3 til 7) 

Jakob Hedemark Birkkjær 

Thor Iversen  

Kirstine Jespersen 

 

Eksterne: 

Ulla Blatt Bendtsen Klimarådet  

Hans-Henrik Lindboe EA Energianalyse 

 

Afbud: 

Jacob Stahl Otte Drivkraft Danmark  

 

 

22. juni 2020 

Ref. SFJN  

 

 

 



 Side 2 

Katrine Bjerre M. Eriksen Synergi 

Torben Ole Andersen Aalborg Universitet 

Henrik Lilja   SMV Danmark  

Tommy Dalgaard Aarhus Universitet 

 

1. Velkomst og opfølgning på mødet den 24. februar 2020 v/ Formanden 

Formanden bød velkommen og orienterede om dagsorden for mødet. Det blev pointeret 

at pkt. 4, der oprindeligt var tiltænkt som en workshop, i stedet ville blive en kortere dis-

kussion medlemmerne imellem, da mødet blev afholdt via Skype.  

Sune Grollov spurgte ind til nattens forhandlinger vedr. klimahandlingsplanen; visse dele 

af denne ville blive diskuteret ved pkt. 3.  

 
2. Oplæg fra Klimarådet om sammenfatning af indspil fra de 13 klimapartnerskaber  

Ulla Blatt Bendtsen, chefanalytiker fra Klimarådet (KR), holdt oplæg om vurderingsnotat 

om de 13 klimapartnerskaber.  Det blev bemærket, at især pkt. 3, 4, 9 og 12 kunne have 

ekstra relevans for ESR. I vurderingsnotatet havde KR især haft fokus på, om man via re-

duktionsindsatserne ville nå de 70 pct. i 2030, og om der var overlap mellem indsatserne. 

Ydermere fokuserede KR på, om indsatserne og virkemidlerne var omkostningseffektive. 

Hovedbudskaberne kan opsummeres således: 

- Det er muligt at nå 70 pct. i 2030. 

- Der er overlap mellem forslagene fra de enkelte sektorer.  

- Partnerskabernes foreslåede omstillingselementer og virkemidler repræsenterer ge-

nerelt ikke en omkostningseffektiv vej til målet. Det er øjensynligt, at man må tage hø-

jere CO2-afgifter, tilskud og grønne offentlige indkøb i brug for at opnå målsætnin-

gerne. 

 

3. KFEM orienterer om de seneste politiske udviklinger  

Thor Iversen, kontorchef i Klimaministeriet (KEFM), orienterede om de seneste politiske 

udviklinger. Der blev orienteret om aftale af 19. maj 2020 om grøn renovering af almene 

boliger (Landsbyggefonden). Der afsættes 30,2 mia. kroner fra Landsbyggefonden til 

grønne renoveringer af almene boliger frem mod 2026. Grønne tiltag såsom nyt grønt 

støttekriterie, grøn garantiordning, puljer til bæredygtige løsninger og digitalisering 

samt grøn afvikling af ventelisten 2020-2021 blev præsenteret.  

 

Derudover blev der givet status på klimahandlingsplanen inkl. større tilskudspuljer, en 

grøn skattereform, digital understøttelse af energirenoveringsindsatsen og krav om 

energibesparelser i statslige bygninger blev fremhævet.  

 

KEFM fremhævede desuden diverse initiativer i den nye aftale, hvor f.eks. et stort initia-

tiv bliver et digitalt bygningshub, som fokuserer på at få bragt data i spil i indsatsen.  

Rådsmedlemmerne stillede herefter spørgsmål til den nye aftale. ENS og KEFM svarede 

på disse og henviste desuden til aftalen på finansministeriets hjemmeside, hvor informa-

tion også kan findes.  

 

4. Drøftelse af notificeret langsigtet renoveringsstrategi 

Mads Krogh, kontorchef i Energistyrelsen (ENS), takkede Rådet for deres arbejde ifm. hø-

ringen og præsenterede derefter kort Danmarks langsigtede renoveringsstrategi. Strate-

gien blev notificeret til EU-kommissionen d. 10. marts 2020.  

 

Ift. den fremtidige energieffektiviseringsindsats i den eksisterende bygningsmasse og den 

videre proces for den langsigtede renoveringsstrategi, så tilføjede KEFM, at regeringen har 

ønsket at få aftalen i nat på plads, før man tager yderligere beslutninger.   
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Der blev herefter åbnet for spørgsmål fra Rådets medlemmer. Afgiftsreform, skrotnings-

puljerne, fjernvarme og energiøerne blev bl.a. drøftet.  

 

5. Formanden holder oplæg om KOM’s renovation Wave  

Formand Claus Bugge Garn præsenterede EU’s genopretningspakke, hvor der blandt 

mange tiltag bl.a. indgår en renoveringsbølge. Renoveringsbølgen var oprindeligt en kom-

munikation af anbefalinger fra kommissionen baseret på medlemslandendes langsigtede 

nationale strategier. Grundet COVID-19 er det dog blevet til en strategi, som skal være med 

til at genoprette den europæiske økonomi vha. massive renoveringstiltag. Bygningssekto-

ren udgør en meget stor del af den europæiske økonomi, og en nedgang i aktiviteten på 

dette område kan påvirke økonomien, hvilket Danmark sandsynligvis også kan forvente 

at blive mærket af.  

 

Det vurderes at være omkostningseffektivt område at skabe vækst og jobs, og derfor er 

der fra EU’s side også meget fokus på dette. Tiltaget ventes at kunne skabe/redde 3,3 mil-

lioner arbejdspladser. Lånene til den økonomiske genopretning tænkes bl.a. at blive tilba-

gebetalt via en plastikafgift og ved indtægter fra en kulstofskat. Derudover præsenterede 

formanden yderligere vedr. EU’s budget og strategi på området.  

 

Formanden afsluttede oplægget med et forslag om at han vil tage kontakt til det udvidede 

formandskab som Rådet har foreslået til et fremtidigt Energispareråd. Dette med henblik 

på diskussion og forberedelse af hvorledes Rådet skal komme med indspil til den langsig-

tede renoveringsstrategi og til renoveringstiltagene på EU-plan. Dette vil blive fremlagt på 

kommende møde i Energisparerådet. Forslaget blev godkendt. 

 

6. Oplæg om rapporten ”Roadmap for udfasning af naturgas til rumvarme” fra EA 

analyse  

Hans-Henrik Lindboe fra EA Energianalyse, forfatter til rapporten, holdt oplæg om denne. 

Projektet blev støttet af Energifonden og formålet med rapporten var, at udarbejde et 

roadmap for udfasning af naturgas til rumvarme i en inddragende proces med deltagelse 

af relevante aktører. Hans-Henrik præsenterede grundlag for analysen, analysemetoden, 

de samfundsøkonomiske omkostninger, virkemiddelanalyse, hovedresultater af analysen 

samt anbefalinger. Ift. hovedresultater blev der nævnt, at der kan opnås en samfundsøko-

nomisk gevinst på ca. 0,5 mia kr./år omkring 2030 (excl. scrapværdi) og ca. 0,35 mia kr./år 

omkring 2040 ved at omlægge varmeforsyningen i de nuværende gasopvarmede bygnin-

ger til en forsyning som i den beregnede samfundsøkonomisk optimale varmeforsyning. 

En omlægning mod samfundsøkonomisk optimum ikke vil ske uden iværksættelse af mar-

kante virkemidler. 

 

Kristian Nielsen fra Evida perspektiverede herefter på oplægget.  
 

7. Opsamling og evt. v/ Formanden    

Formanden takkede for et godt Skype-møde og kommenterede herefter på den fremad-

rettede proces vedr. ESR. Formanden vil tage kontakt til det udvidede formandskab, hvor 

det vil blive diskuteret om ESR kan komme med indspil til LTRS, til klimahandlingspla-

nen vedr. bæredygtigt byggeri, Danmarks indspil til EU’s renovation wave og de vil se på 

om næste ESR-møde (p.t. planlagt til oktober) evt. skal ligge tidligere på efteråret.  

 

Oplæg vil blive omdelt til rådsmedlemmer og andre mødedeltagere umiddelbart efter 

mødet.  


