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Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
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Jette Miller, De Frie Energiselskaber
Simon Rasmussen, TEKNIQ
Majbritt Juul, FRI
Kasper Bruun Knudsen, Landbrug & Fødevarer (deltog som gæst på mødet)
Gunnar Boye Olesen, Energitjenesten
Torben Ole Andersen, Aalborg Universitet
Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark
Energistyrelsen
Hanne Lind Mortensen
Laura Hviid Arildsbo (ref.)
Thore Stenfeldt (deltog under punkt 8)
Departementet
Henrik Andersen (deltog under punkt 3)
Afbud
Anne Lund Wilhelmsen, Dansk Industri
Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark
Henrik Lilja, SMV Danmark
Tommy Dalgaard, Århus Universitet
1. Velkomst og opfølgning på mødet den 1. maj 2018 v/ Formanden
Formand Claus Bugge Garn bød velkommen og orienterede om dagsordenen for mødet.
2. Orientering om de nye databeskyttelsesregler
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Energistyrelsen orienterede om de nye databeskyttelsesregler ift. arbejdet i Energisparerådet.
Her fremgik, at medlemmerne af Energisparerådet har en forpligtelse til at følge databeskyttelsesreglerne, herunder at slette personoplysninger når der ikke længere er et sagligt behov
for at opbevare oplysningerne. Energistyrelsen orienterede om, at Energisparerådet har fået
tildelt en databeskyttelsesrådgiver, og at medlemmerne af Energisparerådet vil modtage et oplysningsbrev om håndteringen af medlemmernes data i forbindelse med deres deltagelse i
Energisparerådet, herunder med kontaktdata til databeskyttelsesrådgiveren. Nye medlemmer
og suppleanter ville fremover modtage oplysningsbrevet i forbindelse med deres indtræden i
Energisparerådet.
3. Orientering om opfølgning på energiaftalen
Kontorchef i Energi- Forsynings- og Klimaministeriets departement Henrik Andersen orienterede om opfølgning på energiaftalen fra juni 2018 på energieffektiviseringsområdet. Det blev
i den forbindelse pointeret, at der i øjeblikket pågår en afklaring af rammer og det nærmere
indhold i de enkelte initiativer.
Der var fra Energisparerådets side et budskab om vigtigheden af, at rammerne omkring indsatsen, der skal afløse den nuværende energispareordning kom på plads hurtigst muligt. Der
var endvidere efterspørgsel efter fokus på overgangen mellem den nuværende energispareordning og dens afløser for at minimere usikkerheden for aktørerne. Der blev også spurgt ind
til forventningen til udbudsbetingelser og flere detaljer omkring den kommende ordning for
hhv. erhverv og bygninger.
Desuden blev der med henvisning til Energieffektivitetsdirektivet stillet spørgsmål til konsekvenserne såfremt, der ikke var nogen, der bød ind på den nye ordning. Derudover blev der
stillet spørgsmål til initiativet om en låneordning til energirenovering i kommunale og regionale bygninger, og til forlig og stemmeaftaler ift. energiaftalen.
Formanden konkluderede, at der var stor interesse i tilrettelæggelsen af rammerne omkring
indsatsen, der skal afløse den nuværende energispareordning, og foreslog, at det emne blev
taget op på det første møde i Energisparerådet i 2019. Derudover var der opbakning til formandens forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der kunne se på anbefalinger omkring netop dette.
4. Orientering om finansiering
Formanden orienterede om, at der primo 2019 var planlagt en opfølgning på den rundbordsdiskussion om finansiering af energieffektivisering, som fandt sted i november 2017 med Energisparerådet som medvært. Der var opbakning til, at Energisparerådet også bakkede op om arrangementet i 2019.
5. Status fra arbejdsgruppen om lavtemperatur og teknologier
Pennefører og medlem af Energisparerådet Søren Dyck-Madsen orienterede om status for arbejdsgruppens arbejde, hvor der havde været afholdt to møder, og hvor der nu lå et udkast til
anbefalinger, som skulle rundsendes til arbejdsgruppen med henblik på skriftlige bemærkninger. Herefter ville der blive udsendt et udkast til skriftlig kommentering og godkendelse i det
samlede Energispareråd, da der ikke var planlagt flere møder i Energisparerådet i 2018. Den
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endelige timing herfor var endnu ikke afgjort, og dermed heller ikke om formanden kunne have de endelige anbefalinger med til det årlige møde med energi-, forsynings- og klimaministeren. Der var på mødet opbakning til, at anbefalingerne blev sendt til skriftlig godkendelse i
Energisparerådet.
6. Status fra arbejdsgruppen og EED og EPBD
Tovholder i arbejdsgruppen Søren Dyck-Madsen orienterede om, at arbejdsgruppen havde
opdelt deres anbefalinger, så man først havde lavet et udkast til anbefalinger om den danske
implementering af EPBD og herefter ville tage fat på at udarbejde anbefalinger til implementeringen af EED. Næste møde i arbejdsgruppen ville finde sted den 22. november.
Formanden henviste til, at anbefalingerne om implementeringen af EPBD var fremlagt forud
for mødet med henblik på godkendelse og spurgte om Energisparerådet kunne godkende udkastet til anbefalinger. Energisparerådet godkendte udkastet til anbefalinger.
7. Godkendelse af udkast til Energisparerådets anbefalinger om data og digitalisering
Formanden spurgte, om Energisparerådet kunne godkende det forud for mødet fremlagte udkast til anbefalinger om data og digitalisering og energieffektivitet. Energisparerådet godkendte udkastet til anbefalinger.
8. Orientering om status for arbejdet med ecodesign og energimærkning af produkter
Fuldmægtig i Energistyrelsen Thore Stenfeldt orienterede om det igangværende arbejde med
ecodesign og energimærkning af produkter, herunder om den aktuelle reskalering af energimærket, hvor man går tilbage til A-G skalaen og om de forventede effekter af ecodesign og
energimærkning i Danmark og i EU. Thore Stenfeldt orienterede også om oprettelsen af
EPREL databasen, hvor producenter fra den 1. januar 2019 skal registrere de produkter, som
sættes på markedet. Energistyrelsen har iværksat en informationskampagne rettet mod producenter og importører.
På mødet blev der spurgt ind til test og tilsyn med produktgrupperne, som er omfattet af
ecodesign og energimærkning, herunder tilsynet i forbindelse med reskaleringen. Thore Stenfeldt orienterede om, at opgaven med tilsyn fra august 2018 er ressortoverflyttet til Sikkerhedsstyrelsen og forklarede om det hidtidige tilsyn, der var udført af Energistyrelsen. Der blev
spurgt ind til information til forbrugerne i forbindelse med reskaleringen. Thore Stenfeldt forklarede, at information og kampagner rettet mod forbrugere ville blive lanceret tæt på reskaleringen af de enkelte produktgrupper.
9. Forberedelse af formandens årlige møde med energi-, forsynings og klimaministeren
Formanden orienterede om, at formanden inden udgangen af 2018 ville mødes med ministeren, hvor formanden ville fremlægge de anbefalinger, der var blevet vedtaget på dagens møde
og evt. anbefalingerne om lavtemperaturfjernvarme og teknologier.
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Der var bred opbakning til, at formanden herudover signalerede, at det hastede med at få
rammerne omkring afløsningen af den nuværende energispareordning på plads, samt at der
var behov for fokus på overgangen mellem den nuværende og den fremtidige ordning. Endvidere var der bred opbakning til, at formanden på mødet med ministeren signalerede Energisparerådets tilfredshed med det arbejde og den koordination der foregik i regi af Energisparerådet.
Endelig var der under punktet en drøftelse af, hvordan der kunne følges op på de anbefalinger,
som Energisparerådet løbende fremlagde.
10. Årshjul 2019
Formanden orienterede om, at det var tid til at få fastlagt Energisparerådets årshjul og kalender for 2019, og indbød medlemmerne til at komme med input til årshjulet. Ud over de forslag, der fremkom på selve mødet ville der være lejlighed til at stille skriftlige forslag. Der
ville følge en invitation hertil. På mødet stillede medlemmerne af Energisparerådet følgende
forslag til emner, som skulle sættes på dagsordenen i 2019:











Opfølgning på energiaftale, herunder særligt vedr. erhverv og bygninger
Klimaplan
Gasstrategi
Implementering af EPBD og EED
Energirenoveringsstrategi
Energisyn
Orientering om arbejdet med udvikling af energimærkning af bygninger
Orientering fra Sikkerhedsstyrelsen om tilsyn med ecodesign og energimærkning af produkter.
Opfølgning på anbefalinger fra Energisparerådet
Orientering om udviklingen i anvendelsen af data til energieffektiviseringsformål.

Der var blandt medlemmerne opbakning til, at der i 2019 blev afholdt to møder i foråret og et
i efteråret, foruden arbejdsgruppemøder. Formanden opfordrede afslutningsvist medlemmerne
til også at komme med forslag til eksterne oplægsholdere. Torben Ole Andersen fra Aalborg
Universitet ville vende tilbage med konkrete forslag til oplægsholdere.
11. Opsamling og evt.
Energistyrelsen orienterede om, at der d. 1. oktober ville blive igangsat en digital kampagne
rettet mod førstegangshuskøbere, der overvejer eller lige har købt hus med energimærkerne
EFG. Kampagnen har overskriften ”Kom godt fra start”, og har bl.a. en kampagneside på
SparEnergi.dk (www.sparenergi.dk/dit-foerste-hus). I forlængelse af kampagnen vil der blive
arrangeret borgermøder i en række kommuner.
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