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 Side 2 

 

1. Velkomst og introduktion ved Formanden  

Formand, Claus Bugge Garn, bød velkommen til mødet i Energisparerådet og berettede om, at 

der over sommeren var blevet arbejdet på at udforme fælles anbefalinger fra Energisparerådet 

til ny energiaftale fsva. bygninger og erhverv. Formanden forventede at færdiggøre arbejdet 

ved indeværende møde. Arbejdet med at udforme fælles anbefalinger har vist, at Energispare-

rådet har udvist engagement og vilje til at nå resultater, hvilket er positivt for Rådets virke.  

 

 

2. Orientering vedr. rigsrevisionens beretning  

 

Henrik Andersen (HEA) orienterede om rigsrevisionens beretning vedr. energiselskabernes 

spareindsats, der udkom onsdag den 6. september 2017. Beretningen baserede sig på data 

frem til og med 2015, og involverede derfor ikke tiltag foretaget derefter, så som den nye 

energispareaftale fra december 2016. 

HEA berettede om Rigsrevisionens undersøgelsesspørgsmål, som lød på om ministeriet i til-

strækkelig grad har sikret, at de indberettede energibesparelser lever op til energispareindsat-

sens regler samt om ministeriet i tilstrækkelig grad har sikret, at energiselskaberne realiserer 

energibesparelser til færrest mulige omkostninger. Rigsrevisionen konkluderede i sin beret-

ning blandt andet, at EFKM ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at de indberettede energibe-

sparelser lever op til energispareindsatsens regler. 

Ift. Energistyrelsens opfølgning orienterede HEA om, at der er oprettet en ny enhed i Energi-

styrelsen, som udelukkende skal arbejde med tilsyn og administration af ordningen, og at der 

pågår arbejde med at styrke samarbejdet med ny enhed i Energitilsynet.  

Det forventes, at ministeren afgiver officielt svar inden for 2 måneder.  

Når ministerens svar foreligger, vil Energistyrelsen og Energitilsynet efterfølgende præsentere 

deres tilsynsstrategier. 

 

 

3. Afrapportering vedr. forhandlingerne om et revideret EED og EPBD 

Signe Marie Enghave og Birgitte Ostertag fra Energistyrelsen orienterede om status for for-

handlingerne af et revideret EED og EPBD, som Rådet vedtog generelle indstillinger på den 

26. juni 2017, og som forventes færdigforhandlede i 2018.  

 

4. Anden drøftelse af indstilling til ny energiaftale 

 

Formanden orienterede om, at ved mødet i Energisparerådet den 7. juni fik rådets medlemmer 

muligheden for efterfølgende at tilkendegive, om de var interesserede i at deltage i de to ar-

bejdsgrupper for henholdsvis erhverv og bygninger. Her blev Niels Bahnsen (FRI) udpeget til 

at være pennefører på erhvervsdelen og Søren Dyck-Madsen (DØR) og Anne Lund Wilhelm-

sen (DI) blev det på bygningsdelen. Arbejdsgruppernes udkast til anbefalinger blev derefter 

rundsendt til rådets medlemmer forud for mødet til kommentering og der ville ligeledes være 

mulighed for at tilkendegive holdning efter indeværende møde, så samtlige medlemmer kunne 

blive hørt. 

. Der var bred enighed om, at de udformede udkast skulle gennemgås under mødet, og at mø-

det ikke skulle bruges til væsentlige skriftlige ændringer, men at man efterfølgende ville få 

mulighed for at kommentere skriftligt. 

Formanden kom med forslag til indledende tekst, som blev gennemgået og vedtaget.  

 



 

 Side 3 

Ved slutningen af mødet havde Rådet gennemgået samtlige anbefalinger i de to udkast, og det 

blev besluttet, at alle havde en sidste mulighed for at kommentere inden mandag den 11. sep-

tember kl. 09.  

 

5. Formandens mandat til møde med ministeren 

Formanden orienterede om, at han skulle mødes med ministeren mandag den 18. september, 

hvor han først vil berette om Energisparerådets arbejde, dets funktion og udgangspunkt og ef-

terfølgende vil gå igennem anbefalingerne til ny energiaftale. Dette var der i Rådet bred enig-

hed om. 

  

6. Evt 

Næste møde i Energisparerådet er den 22. november, hvor der på dagsordenen blandt an-

det vil være det nye setup for energiselskabernenes spareindsats mellem Energistyrelsen 

og Energitilsynet, samt udarbejdelse af nyt årshjul for 2018.  

Der blev desuden ytret ønske om fortsat at blive orienteret om BR20.  

 


