TEKNISK ARBEJDSGRUPP E

10. februar 2017
J.nr. 2017-46
Ref. MCR/VKJ

Referat for TAG møde den 12. januar 2017 kl. 9.30 – 12.00
Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og olieforum og
Energistyrelsen.
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde den 10. november 2016 (5
min.)
Referat fra 10. november, endeligt referat fra mødet den 23. september 2016 samt
implementeringsliste af 20. december 2016 er vedlagt dagsordenen.
 Referatet fra 10. november 2016 godkendes og er derfor endeligt.
 Det blev kommenteret, at der mangler opfølgning på punktet vedrørende verifikationsenheden, og at det haster. Derudover blev der ønsket en status på arbejdsgrupperne for graddagekorrektion, energiledelse, standardløsninger og på energisekretariatets kampagne for LED-belysning. Det blev besluttet at tage punktet under eventuelt.
 Den vedlagte implementeringsliste indeholder beslutningerne fra mødet den 20. december.
 Dansk Fjernvarme fremsendte forslag til samkøringsdata (11. januar) behandles
skriftligt via mail og behandles på næste TAG-møde.
 Dansk Energi vil gerne drøfte videre proces i forhold til halmfyr under punktet evt. og
efterfølgende mail-kommentering.
2. Ny aftale – status (5 min.)
Oversigt over indberetningsdatoer er vedlagt dagsordenen.
 Energispareaftalen inklusiv det endelige bilag 6 er offentliggjort på Energistyrelsens
hjemmeside.
 Dansk Energi efterspurgte de nye indberetningsskemaer, således at indberetningssystemerne kan tilrettes. Energistyrelsen har lavet udkast til indberetningsskemaer fra
2017 og vil sende disse til TAG. De offentliggøres dog først efter 2016-indberetningen
for at undgå forviklinger.
Det blev bemærket, at Sekretariet for Energitilsynet vil ikke have indberetningsoplysninger i skema 5, men at elnet- og gasdistributionsselskaberne sender deres reguleringsregnskaber med oplysningerne. Energistyrelsen ændrer dette i Oversigt over indberetningsdatoer.
3. Implementering af energispareaftalen af 16. december 2016 (75 min.)
a. Forretningsorden (implementeringslistens pkt. 3)
Revideret oplæg til drøftelse og evt. beslutning eftersendes. Energistyrelsen præsenterer.
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 Det blev besluttet, at referater fra Teknisk Arbejdsgruppe offentliggøres på hjemmesiden.
 Energistyrelsen laver et oplæg til drøftelse næste gang om mulighederne for at inddrage eksterne parter og som omhandler formål, mulige deltagere, mulige oplæg osv.
Oplægget cirkuleres inden næste møde og diskuteres på næste møde.
 Udkast til referater fra TAG-møder fremsendes hurtigst muligt, men generel 1 uges
frist er ikke mulig.
 Der blev spurgt til teksten vedrørende, at TAG-medlemmer skal sende forslag til Energistyrelsen til dagsordenspunkter samt evt. materialer senest 10 dage før mødeindkaldelse. Energistyrelsen forklarede, at denne tekst var ment som, hvis man ønskede
noget på dagsordenen, men at der godt kan sendes noget efter dagsordenudsendelse, f.eks. bemærkninger i forhold til den udsendte dagsorden. Energistyrelsen opfordrer til, at man fremsender forslag 7 dage før mødet.
 Vedrørende Energistyrelsens forslag om at uddybe begrebet Principielle spørgsmål,
afvistes dette med henvisning til at det kunne være vanskeligt at gøre på forhånd.
b. Standardkontrakter til indgåelse af aftale mellem net- og distributionsselskaberne






og aktører, jf. 11.5.1 (implementeringslistens pkt. 4) samt aftaler mellem aktører
og slutbruger.
Udkast til 4 standardkontrakter vedlagt til drøftelse og evt. beslutning. Dansk
Fjernvarme præsenterer.
Energi- og Olieforum er ved at undersøge, om og i så fald hvordan man kan sikre dokumentation mv. i forhold til konkurs. Det eftersendes til gruppen.
Dansk Energi nævnte at der er yderligere to kontrakter, der også skal revideres og
bemærkede at de eksisterende kontrakter er forhandlet med Tekniq og FRI. Såfremt
der ændres i kontrakterne, skal disse høres igen.
Det blev besluttet, at alle kommentarer til kontrakterne sendes skriftligt til Dansk
Fjernvarme senest 19.1.
Dansk Fjernvarme nævnte, at der på baggrund af kvalitetssikringsmanualen vil blive
udarbejdet en oversigt over standardkontrakter og standardskabeloner, der henvises
til i manualen. Denne eftersendes til gruppen.
d. Notater med principper for hhv. stikprøven for den årlige kvalitetskontrol (ekstern såvel som intern) og stikprøven for energisparesager, hvor der udleveres eller gives rabat på indkøb af mindre energibesparende udstyr, jf. 12.4 (implementeringslistens pkt. 15).

 Det er vigtigt at få defineret, hvad en sag er, så der er overensstemmelse med Energistyrelsens kontrol.
 Alle sender senest 19.1. skriftlige kommentarer til notat om metode til fastsættelse af
stikprøvestørrelser, herunder kommentarer til afsnittet om hvordan sager defineres.
 Det blev nævnt, at DFP har en manual til udtrækning af sager, og det blev foreslået at
undersøge, om den kunne være relevant for notatet. Dansk Fjernvarme ville undersøge dette.
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e. Retningslinjer for opmandens arbejde (implementeringslistens pkt. 20)
Oplæg til drøftelse eftersendes. Energi- og Olieforum præsenterer.
 Enighed om at det var en god og overskuelig opstilling. Notatet skal opdateres i forhold til aftalehenvisning og honorar.
 Det skal beskrives nærmere, hvilken rolle/mulighed Energistyrelsen har i forhold til
opmandsfunktionen nu hvor selskaberne kan anmelde andre selskaber eller aktører til
opmanden i sager, hvor der er mistanke om en evt. omgåelse af retningslinjerne i aftalen..
 Energistyrelsen vil lave en juridisk vurdering af, om modellen er anvendelig og juridisk
medholdelig.
4. Standardværdikatalog (20 min)
Oplæg til budget og tidsplan for 2017 samt notat om Teknologisk Instituts kvalitetssikring er vedhæftet dagsordenen. Oplæggene drøftes og behandles.
 Det blev besluttet at det er nødvendigt, at TAG tager en grundlæggende diskussion af
standardværdikataloget. Der er generelt et ønske om en simplere version, hvor der er
færre værdier, og hvor definitionen af standardværdien/beskrivelsen spiller sammen
med de krav, vi stiller i aftalen i forhold til dokumentation af før-situationen.
 Det blev besluttet at TAG skal have en workshop, hvor der kan arbejdes med ideer til
et nyt standardværdikatalog. En sådan workshop kunne følges op med en åben workshop, hvor aktører kunne inviteres. Dansk Energi laver et ultrakort oplæg inkl. forslag
til proces og sender rundt.
 Der arbejdes med, at revisionen kan få virkning for 1. januar 2018.
 Budget og tidsplan blev godkendt.
5. Punkter til drøftelse og beslutning, hvis der er enighed (15 min.)
a. Diskussionsoplæg for retningslinjer for opgørelse af besparelser ved ændring af
anvendelse
Revideret oplæg vedlagt. Energistyrelsen præsenterer.
 Det blev besluttet, at notatet udelukkende skal omhandle ændringer i anvendelse i
bygninger, og at afsnittet om omlægning af produktion slettes. Omlægning af produktion behandles i den kommende vejledning om principper for øget produktionsvolumen og/eller nyanlæg samt dagens standard.

6. Orientering (20 min.)
a. Status for stikprøvekontrol 2015 og omkostningsanalyse 2014 samt tilsynsaktiviteter for ordningen i 2017
Stikprøvekontrol 2015
 Konsulentens vurderinger offentliggøres ultimo januar. I 2015-stikprøven er der gennemgået 450 sager fra 20 udvalgte selskaber. Der er gennemgået aktøraftaler fra 11
selskaber, besøg hos alle 20 selskaber og stikprøvekontrol hos 30 slutbrugere. De 20
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selskaber har indberettet energibesparelser svarende til 131.325 MWh i 2015. Stikprøvekontrollen har gennemgået dokumentation for de 73.721 MWh. Konsulenten
har identificeret 249 forhold, som vurderes som fejl fordelt på 193 sager. Således har
konsulenten vurderet, at der er fejl i 43 % af de gennemgåede sager. Hvis der skal
korrigeres for samtlige af de fejl konsulenten har vurderet, skal der korrigeres med
31.872 MWh.
 Energistyrelsen vil nu påbegynde gennemgang af sagerne (herunder sagsdokumentationer) og træffe afgørelser om evt. nødvendige korrektioner. Processen foregår ved
at ENS gennemgår sagerne selskab for selskab, sender en vurdering i høring hos selskabet, og efter modtagelse af høringssvar træffer Energistyrelsen afgørelse om nødvendige korrektioner. Energistyrelsen kan ikke nå at gennemgå samt træffe evt. afgørelse inden fristen for selskabernes indberetning af besparelser for 2016. Energistyrelsen forventer at være færdig med behandlingen inden udgangen af Q2 2017.
 Bemærkning fra TAG: To af selskaberne i stikprøven har oplevet meget forskellig behandling fra de to konsulenter. Det er væsentligt fremadrettet at konsulenterne er
klædt tilstrækkeligt på i forholdt til, hvad Energistyrelsen forventer at stikprøvekontrollen skal kontrollere. Der må ikke være tale om uensartethed i fx fortolkning/holdninger til argumentation/dokumentation af forudsætninger for anvendelse
af forskellige standardværdier/nøgletal i mellem de forskellige konsulenter, der vurderer sagerne.
Omkostningsanalyse
Offentliggøres inden udgang af januar
Tilsynsaktiviteter 2017
 Der er igangsat en særundersøgelse af isoleringsprojekter. Afsluttes i foråret
2017.
 Der er valgt konsulenter til en særundersøgelse af It-projekter og serverrumsprojekter, som opstartes snarest. Selskaber er endnu ikke valgt. Sagslister for
denne type sager fra 2015 og 2016.
 Der igangsættes senere i år en særundersøgelse af halmkedler
 Energistyrelsen har sin sædvanlige stikprøvekontrol i andet halvår 2017.
b.
c.

Opdaterede brochurer på hjemmesiden – ikke behandlet
Status for rigsrevisionen – ikke behandlet

7. Næste møde (5 min.)
Energistyrelsen sender mødeforslag (Mødet er efterfølgende fastlagt til den 20. februar)
8. Evt. (5 min)
Under dagsorden blev nedenstående nævnt til Evt. Punktet blev ikke behandlet pga.
tidsmangel.
 Udeståender bl.a vedrørende verifikationsenheden
 Kort om KS manualen
 Opfølgning på vejledning om halmfyr
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