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Møde i Energisparerådet den 21. februar 2019 kl. 9.00-12.00

Deltagere:
Energisparerådet
Formand, Claus Bugge Garn
Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri
Kamilla Thingvad, Dansk Energi
Søren Dyck-Madsen, CONCITO
Kristian Nielsen, Naturgasselskaberne
Jette Miller, De Frie Energiselskaber
Simon Rasmussen, TEKNIQ
Majbritt Juul, FRI
Gunnar Boye Olesen, Energitjenesten
Torben Ole Andersen, Aalborg Universitet
Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark
Katrine Bjerre Milling Eriksen, Synergi (deltog som gæst på mødet)
Troels Ranis, Dansk Industri
Henrik Lilja, SMV Danmark
Kern Lærkholm Petersen, Forbrugerrådet
Energistyrelsen
Hanne Lind Mortensen, Kontorchef
Emil Reenberg, Fuldmægtig (ref.)
Ulla Wiborg, Specialkonsulent (deltog under punkt 4)
Jon Trap Jespersen, Specialkonsulent (deltog under punkt 4)
Renato Ezban, Chefkonsulent (deltog under punkt 4)
Carl-Christian Munk-Nielsen, Kontorchef (deltog under punkt 3)
Departementet
Christian Stenberg (deltog under punkt 2)
Nikolaj Hvillum Rønsbo (deltog under punkt 2)
Vincent Rudnicki (deltog som gæst på mødet)
Afbud:
Kristoffer Slottved, KL
Christian Jølck, Synergi
Niels Bahnsen, FRI
Christian Jarby, Det Økologiske Råd
Jens Astrup Madsen, Landbrug & Fødevarer
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Louise Overvad Jensen, Dansk Fjernvarme
Marie Louise Thorstensen, Dansk Erhverv
Anne Lund Wilhelmsen, Dansk Industri
Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark
Tommy Dalgaard, Århus Universitet
1. Velkomst og opfølgning på mødet den 26. september 2018 v/ Formanden
Formand Claus Bugge Garn bød velkommen og orienterede om dagsordenen for mødet. Formanden orienterede om, at det årlige møde i 2018 mellem formanden og ministeren var blevet
udskudt og forventes afholdt d. 13. marts 2019. Formanden orienterede om at Rådet har fået
to nye medlemmer – CONCITO og Synergi.
2. Orientering om EU-Kommissionens forslag til langsigtet klimaplan
Kontorchef fra Energi-, Forsynings og Klimaministeriets departement Christian
Stenberg orienterede om EU-Kommissionens forslag til langsigtet klimaplan. Materiale fra
præsentationen rundsendes til medlemmerne af Rådet. For gode ideer og input til arbejdet kan
medlemmerne kontakte Eva Maria Gram på evamg@efkm.dk eller på + 45 41 72 38 92.
3. Orientering om arbejdet med udvikling af energimærkning af bygninger
Kontorchef fra Energistyrelsen Carl-Christian Munk-Nielsen orienterede om arbejdet
med udvikling af energimærkning af bygninger. Materiale fra præsentationen rundsendes til
medlemmerne af Rådet. Der var forespørgsel fra et medlem vedr. finansiering af indsatsen,
herunder muligheden for at få tilsendt materiale herom. På mødet blev det givet tilsagn om, at
eftersende kort oversigt omkring finansieringen til Rådet.
4. Godkendelse af udkast til anbefalinger om opfølgning på energiaftalen
Formanden spurgte, om Energisparerådet kunne godkende de forud for mødet rundsendte udkast til anbefalinger om opfølgning på energiaftalen.
Til godkendelse var et notat med generelle anbefalinger til opfølgning på energiaftalen, et notat om anbefalinger til udmøntning af energiaftalens pulje målrettet energibesparelser i bygninger, samt notat med anbefalinger til udmøntning af energiaftalens pulje målrettet erhverv.
Indledningsvist blev principperne for Rådets arbejde med anbefalinger fra Rådet drøftet. Det
blev besluttet ikke at gå videre med de generelle anbefalinger til opfølgning på energiaftalen.
Blandt medlemmerne af Rådet var der behov for yderligere tid til at komme med bemærkninger til anbefalingerne om udmøntning af energiaftalens pulje målrettet energibesparelser i
bygninger, samt til anbefalingerne om udmøntning af energiaftalens pulje målrettet erhverv.
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Formanden gav medlemmerne en frist for afgive bemærkninger til senest d. 7. marts 2019.
Derefter forventes det, at de to notater med anbefalinger om opfølgning på energiaftalen vil
blive forelagt ministeren.
Kontorchef fra Energistyrelsen Hanne L. Mortensen orienterede kort om status for udarbejdelsen af en dansk energirenoveringsstrategi for eksisterende bygninger, herunder at processen for interessentinddragelse forventes igangsat medio 2019. Renoveringsstrategien er et
punkt på dagsordenen for det næste ordinære møde i Rådet til juni 2019.
5. Godkendelse af udkast til anbefalinger om implementering af EED
Formanden spurgte, om Energisparerådet kunne godkende de forud for mødet rundsendte udkast til anbefalinger om implementering af EED.
Blandt medlemmerne af Rådet var der enkelte bemærkninger til udkastet, der blev rettet til på
mødet.
Formanden gav afslutningsvist medlemmerne en frist for afgive bemærkninger til senest d. 7.
marts 2019. Derefter forventes det, at notatet med anbefalinger om implementering af EED vil
blive forelagt ministeren.
6. Opsamling og evt.
Formanden indbød medlemmerne til en drøftelse om forslag til faglige oplæg på de kommende møder i Rådet. Der var enighed i Rådet om at et fagligt oplæg om varmepumper kunne være relevant på et kommende møde i Rådet.
Forslag til andre faglige oplæg kan sendes til Sekretariatet for Energisparerådet på
esr@ens.dk.
Formanden havde modtaget en opfordring til at have fokus på øget synlighed om Rådets arbejde blandt andet i diverse medier. Der var enighed blandt medlemmerne på mødet om, at
det nuværende niveau har været tilstrækkeligt og indenfor hvad der er muligt.
Et medlem af Rådet foreslog, at implementering af energiaftalen mht. pulje til energibesparelser i erhverv og pulje til energibesparelser i bygninger bliver et punkt på et kommende møde i
Rådet.
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