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Referat fra TAG møde den 20. februar 2017 kl. 13.00 – 15.30 
 
Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og olieforum og 
Energistyrelsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde den 12. januar 2017 (5 min.) 
Revideret referat fra 12. januar er vedlagt dagsordenen.  
 

 Det blev besluttet at tilføje nogle punkter til dagsordenen; samkøring for dobbelt-
tælling behandles som pkt. 4.e, udskiftning af biomassekedler behandles om pkt. 
5. b.  og den videre proces for Energistyrelsens udkast til skabelon for afrapporte-
ring af auditrapport, udkast til FAQ’en, brev fra Dansk Energi og Energisparesiden 
behandles under punktet Eventuelt.  

 Det blev besluttet, at der afholdes møder lidt oftere, for at komme igennem de 
mange ting på implementeringslisten. Energistyrelsen foreslog, at der findes da-
toer for de næste 2-3 møder 

 Naturgasselskaberne nævnte at der i referatet fra 12. januar står, at Energistyrel-
sen laver notat om inddragelse af eksterne parter. Energistyrelsen orienterede 
om, at notatet er påbegyndt og at det er sat på som orienteringspunkt. 

 
2. Revision af transportløsninger (20 min.) 

Diskussionsoplæg vedlagt dagsordenen. Energistyrelsen præsentere. 
 

 Ift. udskiftning af biler var der enighed om, at transportløsningen fremadrettet 
skal udelukke forceret udskiftet. Af hensyn til additionalitet var der overvejende 
stemning for, at der fortsat kun skal kunne medregnes energibesparelser ved ind-
køb af flåder (dvs. ikke enkeltudskiftninger), der er bedre end dagens standard. 
Dagens standard opdateres. Dagens standard er i den nuværende løsning er 
energimærke A, så hvis man køber en A+ bil, så kan der medregnes forskellen til A 
i besparelse. Energistyrelsen vil overveje om det er muligt at lave andre opdelin-
ger. 

 I forhold til energibesparelser ved udskiftninger til energibesparende dæk var der 
et ønske om, at Energistyrelsen overvejer hvordan det kan lade sig gøre, nu hvor 
løsningen ikke kan baseres på opgørelse ved markedspåvirkning.   

 Energistyrelsen arbejder videre med retningslinjerne for biler, varebiler og busser 
ud fra ovenstående input. 

 Der blev spurgt til definitionen af national og international skibstransport, hvor 
Energistyrelsen statistikken definerer, at national skibstransport er mellem dan-
ske havne. Hvis et skib anløber en udenlandsk havn, hører det under bunkring og 
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dermed international skibsfart i energistatistikken Energi- og Olieforum bekræf-
ter, at definitionen er entydig. 

 Der er endvidere har brug en afklaring af landtransport. Afgrænsning nationalt 
kontra internationalt. Energistyrelsen udarbejder forslag til afgrænsning i forhold 
til tog- og lastbiltransport. 

 Notatet om medregning af besparelser i skibsfart tilrettes, så det fremgår at der 
ikke behøves at lægges til i to havne, men at det godt kan være tale om ud og 
hjem fra samme danske havn, blot der ikke lægges til i udenlandsk havn under-
vejs. 

 Energistyrelsen afklarer om skibene skal være dansk-registrerede, det skal fiske-
fartøjer. Det er dog ikke et krav i følge statistik-definitionen.  

 
3. Standardværdikatalog (40 min.) 

 

 Bred enighed om, at der er behov for en forenkling af standardværdikataloget og 
at der mangler en plan for den videre proces. Dansk Energi vil udarbejde dette. 

 Samarbejdsorganerne påpegede at der er udfordringer med, hvordan man opfyl-
der dokumentationskravene for før-situationen tilstrækkeligt. Besluttet at Energi-
styrelsen beder TI om at give et forslag til anbefaling af dokumentation for f.eks. 
10 kategorier i Standardværdikataloget. Energi- og olieforum, Dansk Energi og 
Dansk Fjernvarme vil gerne tilbyde sparring med TI til udarbejdelse af dokumen-
tationen. På baggrund af disse, kan TAG overveje, om der skal udvides med be-
skrivelse af flere standardværdier.   

 Enighed om at der er behov for standardværdier, der kan bruges i andre typer 
bygninger, men at det har 3. prioritet i forhold til de to ovenstående punkter. 

 I perioden 17. til 19. januar frigav TI ved en fejl standardværdikataloget per 1. fe-
bruar (med aftalens konverteringsfaktorer). Det blev aftalt at såfremt der er ind-
gået aftaler i dette tidsrum, og der er anvendt disse værdier, skal disse besparel-
ser kunne medregnes, da selskaber, aktører og slutbrugere er i god tro. Energisty-
relsen sender forslag til nyhed rundt til TAG. I forhold til stikprøvekontrol og audit 
skal selskaberne kunne dokumentere, at de har indgået aftale i præcis disse dage, 
for at det accepteres, at de har anvendt de frigivne værdier. 

 
4. Status og udeståender på implementeringslisten, herunder: (45 min.) 

a. Standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftale mellem net- og distributi-
onsselskaberne og aktører, jf. 11.5.1 (implementeringslistens pkt. 4) 
 

 De to kontrakter (”fast mængde energibesparelser” og  ”standardværdier”) er opda-
teret i overensstemmelse med den nye aftale, men er ikke ændret derudover. DE 
mente, at det er ærgerligt at slå det sammen til få kontrakter, da det netop er en 
hjælp til selskaberne, at de kan se præcist, hvilken kontrakt, der skal bruges. De øvri-
ge parter anvender mest skabelonerne til inspiration og bemærkede, at det ikke var 
vigtigt for dem, hvor mange kontraktskabeloner, der er.  

 Det blev aftalt, at de reviderede kontakterne sendes til kommentering hos de parter, 
der bidrog sidste gang. Dansk Fjernvarme sender til kommentering, og Dansk Energi 
hjælper med kontaktdetaljer 
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 Der gives mulighed for en sidste kommenteringsrunde i TAG. Skriftlige kommentarer 
skal fremsende til Dansk Fjernvarme senest d. 24.2. 2017 (skema 1, 2, 5 og 6, idet der 
ikke arbejdes videre med skabelon 3 og 4)  

 
b. Notater med principper for hhv. stikprøven for den årlige kvalitetskontrol (ekstern 

såvel som intern) og stikprøven for energisparesager, hvor der udleveres eller gi-
ves rabat på indkøb af mindre energibesparende udstyr, jf. 12.4 (implemente-
ringslistens pkt. 15) 
 

 Enighed om at notaterne er næsten færdige. Skriftlige kommentarer sendes Dansk 
Energi senest d. 24.2.  

 
 

c. Kvalitetssikringsmanualen. 
 

 Kvalitetssikringsvejledningen er nu mere en slags ”Best practice” og indeholder nu ik-
ke kun minimumskrav. Beskrivelse af håndteringen af specifikke sager udestår fortsat 

 Skriftlige kommentarer sendes til Dansk Energi senest d. 24.2. 
 

d. Retningslinjer for opmandens arbejde (implementeringslistens pkt. 20) 
Energi- og Olieforum præsenterer. 
 

 Energistyrelsen orienterer kort om det udsendte notat om Energistyrelsens vurdering 
i forhold til opmandens opgaver. Generelt var samarbejdsorganerne skeptiske for 
etablering af en opmand, når opmandens arbejde ikke kan være afgørende. Derud-
over er det vanskeligt at finde et set up, hvor man kan finde en uvildig instans, der ik-
ke er Energistyrelsen 

 
e. Samkøringsdata for dobbelt tælling 

 Drøftelse af hvor detaljeret data, der skal registreres.  

 Dansk Fjernvrame udarbejder og rundsender et forslag til csv-fil, der præcist beskri-
ver, hvad der skal stå i de enkelte celler, hvilket format osv., og som skal anvendes til 
sammenkøringen. 

 Afklaring af eventuel ansøgning hos datatilsynet udestår. Dansk Energi laver et for-
slag til procesbeskrivelse og undersøger med datatilsynet.  

 
5. Punkter til drøftelse og beslutning, hvis der er enighed (10 min.) – vi nåede kun 

punkt b. 
a. udnyttelse af overskudsvarme og kollektive produktionsanlæg 
 

 Ikke behandlet og skubbes til næste møde.  
 

b. Opfølgning på standardløsning for bio- og fastbrændselskedler 
 

 Dansk Energi foreslog et fuldt stop for medregning af udskiftning af biomassekedler, 
bl.a. da man med den nye standardløsning på en lang række punkter går på kom-
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promis med de generelle principper i aftale fx i forhold til anvendelse af nøgletal 
fremfor reelt dokumenterede vilkår 

 Der er ikke opbakning til et stop for at medregne udskiftning af biomassekedler, idet 
vejledningen vurderes god, hvis den håndhæves af selskaberne, og der præciseres 
hvilket nøgletal, der kan anvendes til at dokumentere før-forbruget for boliger.    

 Der er enighed om, at der skal kunne beregnes på baggrund af et konservativt nøgle-
tal, hvis det ikke er muligt at dokumentere før-forbruget med fakturaer på brændsel 
mv. Det kan være svært at dokumentere det faktiske før-forbrug for denne type af 
kedler. Ved udskiftning af gaskedler eller fjernvarmeanlæg skal der anvendes doku-
menterede forbrugstal. Det blev besluttet, at nøgletallet for boliger skulle baseres på 
Teknologisk Instituts nøgletal for boliger som er 110 kWh/m2. 
 

6. Orientering (30 min) 
Blev ikke gennemgået pga. tidsmangel. 
 
a. Status for involvering af aktører 
b. Status for rigsrevisionen 
c. Status for stikprøvekontrol 2015 og omkostningsanalyse 2014 samt tilsynsaktivi-

teter for ordningen 
d. Status på Verifikationsordningen 
e. Status på arbejdsgrupperne for graddagekorrektion, energiledelse og standard-

løsninger 
f. Energisekretariatets kampagne for LED-belysning. 

 
7. Næste møde  

 

 Fredag d. 3. kl. 15-17 i Energistyrelsen, for dem, der kan. Energistyrelsen inviterer til 
videokonference. 

 Energistyrelsen udsender forslag til de kommende 2-3 mødedatoer. 
 

8. Evt.  
 

 I forhold til skabelonen for afrapportering af audit vil Dansk Energi og Naturgassel-
skaberne komme med kommentarer. Dansk Fjernvarme har sendt kommentarer. 

 Dansk Energi vil sende en skriftlig orientering om Energisparesiden. 
 


