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Møde i Energisparerådet d. 16. august 2019 kl. 9.00-12.00 
Mødet afholdes 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  
Sara Petrycer Hansen, CONCITO  
Kristian Nielsen, Naturgasselskaberne  
Jette Miller, De Frie Energiselskaber  
Niels Bahnsen, FRI  
Gunnar Boye Olesen, Energitjenesten  
Torben Ole Andersen, Aalborg Universitet  
Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark  
Katrine Bjerre Milling Eriksen, Synergi  
Henrik Lilja, SMV Danmark  
Kern Lærkholm Petersen, Forbrugerrådet  
Ulrich Bang, Dansk Erhverv 
Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark 
Christian Jarby, Det Økologiske råd 
Jens A. Madsen landbrug og fødevare 
 
Energistyrelsen  
Hanne Lind Mortensen, Kontorchef  
David Sørensen, Fuldmægtig (ref.)  
Signe Vallebo, Specialkonsulent  
Müzeyyen Boztorprak, Teamleder  
 
Afbud 
Troels Ranis, Dansk industri 
Louise Overvad Jensen, Dansk Fjernvarme 
Kristoffer Slottved, KL 
Simon Rasmussen, Tekniq 
Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet 
 
 

1. Velkomst og opfølgning på mødet den 21. februar 2019 v/ Formanden 
 

Formand Claus Bugge Garn bød velkommen og orienterede om dagsorden for mødet. 
Notatet fra Energistyrelsen om finansiering af EMO blev kort vendt, og der var ingen 
kommentarer. Formanden orienterede om det kommende møde d. 19. september og 
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nødvendigheden af at fastholde datoen som følge af Energisparerådets snarlig udlø-
bende mandat.   

 
Formanden holdt et kort oplæg om status for energieffektiviseringsindsatsen og dens 
rammevilkår.  
 

2. Orientering fra formandens årlige møde med Energi-, Forsynings- og Klimami-
nisteren  
Formanden orienterede fra hans møde med ministeren d. 13. marts 2019, hvor han 
præsenterede Rådets anbefalinger om fjernvarme, data og digitalisering, implemente-
ring af Bygningsdirektivet og Energieffektiviseringsdirektivet og udmøntning af er-
hvervs- og bygningspuljerne.  
 
Formanden og sekretariatet vil forsøge at aftale et møde med den nye minister hurtigst 
muligt om Rådets fremtidige virke. Rådet foreslog, at Rådets hidtidige anbefalinger 
også forelægges den nye minister.     

 
3. Orientering fra Energistyrelsen  

Kontorchef fra Energistyrelsen Hanne Lind Mortensen gav en generel orientering om 
arbejdet vedr. energieffektivisering.  
 
Det fremadrettede arbejde afventer den nye regerings prioriteringer på området, det 
gælder bl.a. puljerne til energibesparelser i hhv. erhverv og bygninger, renoverings-
strategien og arbejdet med NECP’en. Det er forventningen, at der i løbet af efteråret 
vil ske en inddragelse af interessenter såvel i høringer som bilateralt. Fsva. data- og 
digitaliseringsindsatsen er der igangsat flere demonstrationsprojekter (se mere her: 
https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/data-til-fremme-af-
energieffektivisering), hvor der løbende kommer evalueringer ind. Interessenterne vil 
blive inviteret til inddragelsesmøder i løbet af efteråret.  
 

4. Orientering om roundtable konference om finansiering af energieffektivitet 
Formanden orienterede om afviklingen af konferencen d. 14. maj 2019 samt resultater-
ne. 
 
Der var enighed blandt de deltagende medlemmer om, at konferencen havde været en 
succes, og at det også fremadrettet vil være vigtigt at inddrage finanssektoren. Derud-
over var der enighed om, at Rådet fortsat med fordel kan være medarrangør til lignen-
de arrangementer.  
 
Der var forslag om at indbyde Klimarådet til at holde oplæg ved et fremtidigt Energi-
sparerådsmøde.  

 
5. Orientering om EU-Kommissionens vurdering af den danske energieffektivise-

ringsindsat  
Formanden orienterede om Kommissionens gennemgang af den danske integreret na-
tionale energi- og klimaplan, herunder Kommissionens kommentarer til den danske 
indsats på energieffektivitet og anbefalinger til den opdaterede energi- og klimaplan.   
 

https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/data-til-fremme-af-energieffektivisering
https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/data-til-fremme-af-energieffektivisering
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Dette blev efterfulgt af en diskussion af den forventede stigning i det danske energi-
forbrug, og en efterspørgsel fra flere medlemmer på nye politiske initiativer til at 
håndtere Kommissionens kommentarer. 
 
Desuden blev der stillet spørgsmål til, hvordan Danmark har tænkt sig at implemente-
re Energieffektivitetsdirektivets artikel 7, den 0,8 pct. energibesparelsesforpligtelse, 
som beskrevet i Kommissionens gennemgang. 

 
6. Renoveringsstrategi  

Formanden indstillede til en drøftelse om den langsigtede renoveringsstrategi.  
 
Repræsentanter fra Energistyrelsen orienterede om status for renoveringsstrategien og 
processen frem imod marts 2020, hvor strategien skal foreligge. Der blev orienteret 
om, at det endnu ikke var fastlagt, hvordan interessentinddragelsen nærmere ville for-
løbe, men der vil komme en inddragelse udover høringen af et udkast til strategi. Flere 
medlemmer efterspurgte mere viden om situationen i kommunerne, herunder brug af 
ESCO, samt en målrettet indsats med fokus på dem. 
 
Formanden foreslog at nedsætte et udvalg, som har til formål at levere et oplæg til en 
udtalelse om renoveringsstrategien. Oplægget vil skulle foreligge forud for Rådets næ-
ste møde d. 19. september. Forslaget blev godkendt, og det blev foreslået, at Søren 
Dyck-Madsen fra CONCITO fik rollen som tovholder for udvalget. Følgende deltage-
re vil indgå i udvalget: Synergi, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Økologisk Råd, Ener-
giforum Danmark, Dansk Erhverv, FRI, Tekniq og Dansk Industri.  
 

7. CO2 neutralitet i 2050 for EU  
Energisparerådet drøftede EU’s efterlevelse af Parisaftalen med afsæt i resultaterne fra 
mødet i Det Europæiske Råd d. 20.-21. juni. 
 
Formanden orienterede om, at han forventede, at EU ville nå til enighed om klimaneu-
tralitet i 2050 i den nærmeste fremtid ved et af de nært forestående rådsmøder. 

 
8. Opsamling og evt. v/ Formanden 

 
Følgende emner blev foreslået til det kommende møde d. 19. september: 

• Gasstrategien – v. Naturgasselskaberne (evt. suppleret af Energistyrelsen) 
• Energibesparelser og energirenovering – v. Forbrugerrådet Tænk. 
• Proces for klimaplan og klimalov og hvorledes medlemmerne kan bidrage til 

processen – v. Energistyrelsen 
• Energibesparelser i virksomheder og administrative byrder  
• Implementering af tilsyn og energiaftalen, herunder implementering af Energi-

effektivitetsdirektivets artikel 7.  
• Gennemgang af årshjul for det næste års møder. 
• Drøftelse af klimaplan og klimalov samt energieffektiviserings rolle disse  

 
Forslag til andre faglige oplæg kan sendes til Sekretariatet for Energisparerådet på 
esr@ens.dk.   
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