TEKNISK ARBEJDSGRUPPE

17. maj 2017
J.nr. 2017-46
Ref. IRK/MCR

Referat for TAG-møde den 20. april 2017 kl. 09.30 – 12.00
Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og olieforum og
Energistyrelsen.
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde den 3. marts 2017
Udkast til referater fra 3. marts og 22. marts er vedlagt dagsordenen.
Energistyrelsen redegjorde kort for ØU-sag og tildeling af yderligere ressourcer samt fremtidig proces for mødeledelse af TAG. Yderligere ressourcer skal benyttes til at styrke arbejdet
med stikprøvekontrol, omkostningsanalyse og lignende myndighedsopgaver. Fremhævede,
at der på TAG fremover er behov for korte drøftelser på baggrund af bemærkninger tilkendegivet over mail, for at sikre en mere effektiv arbejdsgang og beslutningstagning på TAGmøder.
 Dagsordenen blev godkendt.
 Referater af 3. samt 22. marts var fremsendt som udkast. Det blev aftalt, at eventuelle
kommentarer sendes senest den 21. april.
2. Beslutning om opfølgning på hulmursisoleringsstop
Reviderede oplæg om hhv. selskabernes opfølgning og fremtidige retningslinjer vedlagt dagsordenen.
Energistyrelsen gennemgik fremsendte oplæg om opfølgning og fremhævede, at der var behov for et mere repræsentativt billede ift. typer af fejl, hvorfor selskaberne skal lave en udvidet egenkontrol/stikprøve ud fra principperne fastlagt i notat om fremadrettet kvalitetssikring. Arbejdsgruppen havde udarbejdet forslag til kontrolark, som selskaberne ikke er forpligtet til at benytte, men som vil lette administrationsbyrden. Selskaberne har mulighed for
at følge op på flere måde jf. fremsendte oplæg, hvorfor det er op til selskaberne selv at vælge metoden for stikprøvekontrol, så længe der er et repræsentativt udvalg af sager jf. notat
om kvalitetskontrol. Arket vedrørende afrapporteringen til Energistyrelsen er dog fast og kan
ikke afviges fra.
Det blev pointeret, at udvælgelse af sager til hulmursisoleringskontrollen følger principperne
for kvalitetskontrollen i medfør af den nye energispareaftale (2016), mens selve vurderingen
af sagerne følger retningslinjerne i den tidligere energispareaftale (2012).
Dansk Fjernvarme gennemgik oplæg om fremtidige retningslinjer, hvor især tre fejlkilder i
hulmurskontrollen havde været fokus for arbejdsgruppens drøftelser. Det havde været diskuteret, hvor specifik før-situationen og opmåling af kvadratmeter fremadrettet skulle være.
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I oplægget er der to måder at dokumentere dette på: fotodokumentation eller opmålingsskema samt kobling med BBR og boligareal. Derudover er det fundet, at der var behov for en
revidering af standardværdierne ift. isolering. Det blev derfor foreslået at lave én samlet
værdi i stedet for de nuværende fire.

Det blev besluttet, at oplægget justeres med en tilføjelse om, at bygningens byggeår skal
indgå i dokumentationen, og at det præciseres, at dokumentationen skal vedrøre de dele af
bygningen, der isoleres.
 Oplæggene blev godkendt, og materialerne fremsendes fra samarbejdsorganerne til selskaberne senest i uge 17.
 Ved udgangen af maj skal selskaberne fremsende materiale ifm. opfølgningen direkte til
Energistyrelsen. Energistyrelsen har derefter ansvar for opfølgning og kontakt med selskaberne.
3. Inddragelse af aktører
Oplæg til første diskussion af emnet er vedlagt dagsordenen. Energistyrelsen præsenterer oplæg.
Energistyrelsen gennemgik fremsendte oplæg. Inddragelsens formål skulle være at få input
til administrationen af ordningen. Man skulle dermed inddrage aktørerne for at kunne få viden om selve arbejdet med opnåelsen af energibesparelser og erfaringerne og udfordringer
med efterlevelse af retningslinjerne, f.eks. den praktiske håndtering af dokumentationskrav.
Relevante aktører til en følgegruppe kunne derfor være primære aktører, håndværkere og
ingeniørfirmaer/energirådgivere. Der var generel enighed i dette.
 Der var bred opbakning til nedsættelse af en følgegruppe, som TAG kunne mødes med 34 gange årligt, evt. i forlængelse af TAG-møderne, men at rammerne herfor skulle beskrives nærmere inden en endelig godkendelse af forslaget. Punktet tages derfor op på et
kommende TAG-møde, og Energistyrelsen udarbejder et kommissorium, hvortil alle gerne måtte fremsende relevant input til. Oplægget skulle indeholde forslag til faste opgaver for følgegruppen samt formålsbeskrivelse samt afgrænses til, at der kun blev drøftet
emner relevant ift. kapitlerne om opgørelsesmetoder og dokumentation i den nye energispareaftale.
 Alle vender tilbage ang. forslag til repræsentanter til følgegruppen.

4. Oversigt og prioritering af opgaver i TAG
Oversigt over igangværende opgaver er vedlagt dagsordenen. På baggrund af oplægget fastlægges prioriteringen af opgaver de kommende 3 måneder.
Energistyrelsen gennemgik fremsendte oplæg og Excelark med tidsplan og opgaver.
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 Mindre rettelser blev foreslået og revideret materiale ville blive cirkuleret mhp. godkendelse via mail.
5. Status og udeståender på implementeringslisten
a. Standardkontrakterne til indgåelse af aftale mellem net- og distributionsselskaberne og aktører, jf. 11.5.1 (implementeringslistens pkt. 4)
Mail fra Dansk Fjernvarme vedlagt dagsordenen. Beslutning om endelige aftaler.
Dansk Fjernvarme gennemgik bemærkninger fra brancheforeninger for aktørerne, som havde haft materialet til høring. På baggrund af bemærkningerne er der foretaget mindre faktuelle rettelser. Derfor fastholdes krav til oplysning ift., at man benytter data til at lave samkøring, og derudover skal det fremgå, at data bliver registreret, at det benyttes til stikprøve etc.
 Materialet blev godkendt inkl. ovenstående rettelser.
 Dansk Energi læser materialet igennem ift kravene i persondataforordningen.
b. Standardskabeloner for dokumentationskrav
Dansk Fjernvarme vedlagt dagsordenen. Beslutning om endelige skabeloner.
Dansk Fjernvarme redegjorde for de mindre rettelser, der var foretaget ift., hvilken form for
data selskaberne skal kunne have adgang til (data vedrørende energisparesager og ikke generel adgang til aktørernes systemer), og hvordan det står i forslag til rammeaftalen. Punkt
9.1 revideres så ordet ”evt.” slettes. Det blev endvidere bekræftet at Dansk Fjernvarme ville
holde møde med TEKNIQ.
 Materialet blev godkendt inkl. de ovenstående mindre rettelser.
 Energistyrelsen offentliggør materialet på ens.dk og udsender nyhedsmail herom.
c. Status for samkøring af data, herunder aftale med en uvildig part, der kan håndtere samkøringen af data (Dansk Energi/Dansk Fjernvarme)
Dansk Energi: Vedrørende status for forberedelse af samkøring af data har notat om metoden for samkøring samt tidsplan herfor har været cirkuleret, og bemærkninger vedrørende
oplysningspligt overfor slutbrugerne er indarbejdet. Infobrev til selskaber inkl. Excelark til
indberetning er ligeledes revideret pba. ovenstående bemærkninger. Dansk Energi indarbejder forslag til formulering til begge dele.
 Breve til selskaberne samt notat om metode for samkøring blev godkendt.
 Ovenstående materiale sendes ud til selskaberne af brancheorganisationerne, hvori
ikrafttrædelse den 1. juli oplyses. Energistyrelsen udsender nyhed herom.
 Energistyrelsen følger op ift. ikrafttrædelse den 1. juli.
d. Gennemgang af resterende del af implementeringslisten.
Opdateret implementeringsliste er vedlagt dagsordenen
Parterne spurgte ind til status for verifikationsenheden, hvortil Energistyrelsen redegjorde
for, at der ikke kan skaffes lovhjemmel til at uddelegere en myndigheds afgørelseskompeSide 3

tence til verifikationsenheden, hvorfor denne ikke kan opretholdes, medmindre sager sendes til afgørelse til Energistyrelsen.
Naturgasselskaberne: Behov for hurtig afklaring, og hvis den ikke kan opretholdes, bør opgaverne tages ind i Energistyrelsen.
Naturgasselskaberne: Behov for afklaring af de sager fra 2016, som enheden allerede har set
på.
 Energistyrelsen vender tilbage med løsning ift. verifikationsenheden hurtigst muligt.
 Implementeringslisten indgår fremover i oversigten over TAG-opgaver, jf. ovenstående
punkt 4.
6. Orientering
 Punktet udgik.
7. Næste møde
Kommende møder fastlagt til 24. maj og 27. juni
 Disse datoer blev godkendt.
8. Evt.
8.a Bekendtgørelse
Dansk Energi fremhævede, at der er mange steder, hvor bekendtgørelsen er anderledes ift.
formuleringer, og/eller går videre end kravene i den nye aftale. Dette er et problem, da bekendtgørelsen er juridisk bindende for alle net- og distributionsselskaber. Derfor er der behov for at afklare, hvilken juridisk status bekendtgørelsen har ift. aftalen.
Energistyrelsen: Energistyrelsen er opmærksom på selskabernes bemærkninger. Det er bekendtgørelsen, der har juridisk forrang for aftalen, men det er hensigten, at bekendtgørelsen
skal afspejle aftalen.
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