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Energistyrelsen
Henrik Andersen, Energistyrelsen
Signe Marie Enghave, Energistyrelsen (ref.)
Peter Bach (deltog under punkt 4)
Birgitte Ostertag, Energistyrelsen (deltog under punkt 5)
Afbud
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd

Side 1

1. Velkomst og introduktion ved Formanden
Den nye formand, Claus Bugge Garn, bød velkommen til mødet i Energisparerådet, som var
det første møde i det nyligt nedsatte råd.
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
Formanden gav en kort præsentation af sig selv: Claus Bugge Garn er vicedirektør i Rockwool, hvor han arbejder med public affairs, med fokus på bl.a. EU og med business intelligence. Formanden har tidligere siddet i Elsparefonden.
Herefter berørte formanden regeringens overvejelser om at nedlægge Energisparerådet og erstatte det med en paneltilgang. I forlængelse heraf pointerede formanden, at det er vigtigt
Energisparerådet ikke blot fortsætter som tidligere, men i stedet lægger en ny linje.
Formanden forslog følgende fokusområder for Energisparerådets arbejde:
1) anbefalinger omkring udvikling og koordinering af energispareindsatsen,
2) anbefalinger til nye energibesparelsestiltag (lovgivning/aftaler) eller justering/lukning af
eksisterende (EU og Danmark),
3) inddragelse af ny viden og erfaringer om energibesparelser fra andre lande.
Formanden orienterede om, at forretningsordenen er godkendt af ministeren, og at rådet fremadrettet skal bruge et årshjul som et overordnet styringsværktøj.
Formanden ønsker at nedsætte 2 projektgrupper, som skal arbejde med hhv. Bygningsreglement 2020 (BR2020) og EU’s kommende Energieffektiviseringspakke (Energieffektiviseringsdirektivet (EED) og Bygningsdirektivet (EPBD)).
Projektgrupperne kan bl.a. bruges i forhold til at kunne melde ind til regeringen i den tidlige
interessevaretagelse af f.eks. Energieffektiviseringspakken, samt til at fokusere på, hvor der er
mulighed for at finde fælles fodslag blandt rådets medlemmer.
Formanden gav udtryk for, at hans forventninger til medlemmerne fremadrettet ville være, at
medlemmerne som hovedregel kan tage beslutninger og drage konklusioner ved møderne, og
ikke først skal tilbage til baglandet. Medlemmerne gav i den forbindelse udtryk for, at der kan
være tilfælde, hvor det vil være nødvendigt at vende beslutninger i Rådet med baglandet inden eventuel tilslutning.
Der var en generel enighed i rådet om, at det kan blive vanskeligt at finde konsensus med
rådsmedlemmernes forskellige interesser og baggrunde, men at målet vil være at finde konsensus i større principielle sager.
2. Præsentationsrunde i rådet
Medlemmerne præsenterede sig selv, heriblandt nye repræsentanter fra Aalborg og Århus
Universitet og Energitjenesten.
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3. Drøftelse af den nye forretningsorden og årshjul for 2017
(Årshjul er vedlagt)
Årshjul:
Formanden og rådet drøftede input til aktiviteter i rådet det kommende år, hvor der kom følgende forslag:
-

Revisionen af EU’s energieffektivitetspakke, EED og EPBD
BR20
Energikommissionens afrapportering
Den kommende opdatering af strategi for renovering af bygninger, som skal ajourføres
i 2017.
Rigsrevisionens undersøgelse af energiselskabernes spareindsats, herunder, stikprøvekontrol, tilsyn, konkurrencevilkår mv.
Input til ny energiaftale
Opfølgning på evaluering af ordningen om energisyn i store virksomheder.
Energimærkningsordningen og status på, hvordan det går med ordningen (foreslås til
mødet i efteråret).
Overblik over energispareindsatsen på tværs af ministerier og puljer.
Lovpligtig ventilationsordning
En række af de ovennævnte punkter vil især have karakter af orienteringspunkter,
mens andre vil indgå i drøftelser af forslag til nye initiativer.

Formanden støttede op om, at der som udgangspunkt kommer en ekstern oplægsholder ved
hvert møde. Formanden lagde op til, at medlemmerne gerne måtte komme med forslag til relevante eksterne oplægsholdere i forbindelse med at der sendes mødereferater ud.
Formanden foreslog på baggrund af drøftelserne, at 2 projektgrupper opstartes:



Projektgruppe 1: EU’s Energieffektiviseringspakke (EED og EPBD).
Projektgruppe 2: BR2020

Der var enighed om, at de to projektgrupper på baggrund af deres arbejde kommer med forslag og indstilling til anbefaling fra rådets side i løbet af januar-februar 2017.
Det blev aftalt, at Energistyrelsen udsender mails, hvor medlemmerne kan tilmelde sig projektgrupperne.
På baggrund af Rådets drøftelser vil der blive udarbejdet en oversigt over forslag til kommende drøftelser i Energisparerådet, som sendes ud til medlemmernes godkendelse i forbindelse
med referatet af mødet.
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4. Konkurrencevilkår og energispareordningen
(Vedlagt: Jette Millers oplæg)

Jette Miller (JM) fra De frie Energiselskaber holdt oplæg om energispareordningen med fokus
på de konkurrencevilkår, som gør sig gældende på markedet for energibesparelser. JM havde
fokus på øget transparens og krydssubsidiering mellem handel og net. Efterfølgende havde
Rådet en drøftelse, hvor der var generel opbakning til et fremadrettet fokus på de nævnte områder.
Efterfølgende orienterede formanden om, at Rigsrevisionen er i gang med at kigge på ordningen og forventes at komme med en rapport medio 2017, hvor der primært kigges på, om tilsynet er ordentligt tilrettelagt.
Det blev besluttet, at Energistyrelsen ved mødet i april gennemgår den fremtidige ordning for
kontrol og tilsyn med energiselskabernes spareindsats.
5. Revision af EED (Energy efficiency Directive) og EPBD (Energy Performance of
Buildings Directive)
(Vedlagt: Energistyrelsens oplæg om revision af EED og EPBD)

Birgitte Ostertag, Energistyrelsen, holdt oplæg om revisionen af EPBD og fortalte kort om
baggrunden for revisionen. Efterfølgende fortalte Signe Marie Enghave, Energistyrelsen, om
revisionen af EED og sluttede af med at orientere om den politiske proces. Efter forslagene
offentliggøres 30.november 2016, sendes de i høring i regeringens EU-specialudvalg med frist
den 7. december. Herefter vil høringssvarene skulle inkorporeres i det grund- og nærhedsnotat, som Folketingets Europaudvalg skal have senest 4 uger efter forslagene er præsenteret.
Energistyrelsen aftalte at udsende EE-pakken til Energisparerådet, hvor projektgruppen vil arbejde på at komme med et fælles input under høringssperioden.
Ved evt. spørgsmål om direktiverne kan Birgitte Ostertag og Signe Marie Enghave kontaktes
på bos@ens.dk og sme@ens.dk.
6. Kommende møder i Energisparerådet
Næste møder i Energisparerådet vil blive onsdag den 19. april og onsdag den 7. juni 2017.
7. Eventuelt
Henrik Andersen, ENS orienterede kort om status på energiselskabernes energispareindsats,
som siden udgangen af 2015 har kørt videre på det eksisterende grundlag, og hvor der har været løbende drøftelser med energiselskaberne. Ministeren skal lave en politisk aftale om rammerne samt en aftale med Energiselskaberne. Aftalen som forhandles nu vil være en aftale,
der vil gælde indtil 2020.
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