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Referat for TAG møde den 22. marts 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 20. februar 2017 (5 min.) 
Referat fra 20. februar var vedlagt dagsordenen.  

 Dagsorden godkendt. Referatet godkendes med bemærkning fra Dansk Energi om, at 
referencen for fastsættelsen af max. forbrug på 110 kWh/m2 i huse ved udskiftning af 
biomassekedler bør fremgå af referatet. 
   

2. Midlertidigt stop for hulmusisolering og proces for opfølgning (60 min.) 
Naturgasselskaberne havde sendt oplæg den 18. marts. 

 Oplæg fra Naturgasselskaberne blev gennemgået. I forhold til det fremadrettede 
blev forskellige løsninger diskuteret uden konklusion. 

 En arbejdsgruppe, bestående af Dansk Fjernvarme, Naturgasselskaberne, Dansk 
Energi og Energistyrelsen, blev etableret til at udarbejde et oplæg omkring fremtidig 
håndtering af hulmursisolering af enfamilieshuse.  Frist for oplæg 7. april. 

 I forhold til ekstra kontrol af sager fra 2016, blev det besluttet, at der skal findes en 
metode til udvælgelse af et repræsentativt antal sager. Ved gennemgangen af sa-
gerne skal der være fokus på, hvad der har været krav i forrige energispareaftale og 
hvordan det sikres, at selskaberne udfører gennemgangen ensartet. Der skal derfor 
udarbejdes en vejledning til, hvordan sager udvælges og gennemgås.  

 En arbejdsgruppe, bestående af Dansk Energi, Energi- og Olieforum og Energistyrel-
sen, blev etableret til at udarbejde et oplæg om dette. Frist for oplæg 7. april. 

 
3. Standardværdikatalog (20 min.) 

Oplæg om den videre proces vedrørende revision af SVK gældende fra 1. januar 2018.  

 Beslutning om tidsplan for revisionen: Undersøgelse af brug af værdier i april, udar-
bejdelse af bruttoliste over standardværdier på baggrund af markedsundersøgelse 
primo maj, afholdelse af workshop med interessenter medio maj, udarbejdelse af nye 
værdier og beskrivelse 1. juli. Endelig beslutningsrunde i TAG i september.  

 Energistyrelsen: Fokus på design af spørgeundersøgelsen. Erfaringen ved høring om 
revision af standardværdikataloget viser, at der hellere lægges til end skæres fra. TAG 
skal diskutere principper for revisionen.  
Dansk Fjernvarme: Udfordringer med at få oplysninger om, hvilke standardværdier 
der bliver brugt, især for selskaber der ikke bruger portaler. Udfordring med forenk-
ling i forhold til, hvad der så skal laves specifikt. Dansk Fejrnvarem kontakter Ener-
gyAware med henblik på at få overblik over anvendte standardværdier. 

 Arbejdsgruppe med Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Energistyrelsen kommer med 
oplæg til TAG. Dansk Energi vil finde mødedato. 
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 Det skal drøftes, om der er standardværdier med værdien nul, der skal flyttes til bilag 
3, da det kan være forvirrende både at have en liste over ting, der ikke kan medreg-
nes, og samtidig have 0-værdier. 

 
4. Prioritering af dagsordenspunkter på TAG-møder (20 min) 

Energistyrelsen har ikke sendt oplæg 

 Oplæg udestår pga. travlhed. Enighed om at prioritere notater, vejledninger mv der er 
næsten færdige, bl.a. notaterne om kvalitetskontrol, samkøring af data mv.  

 I forhold til vejledningen om selskabernes kvalitetskontrol kommenterede Naturgas-
selskaberne, at der er behov for at præcisere, hvad der menes med dobbeltkontrol og 
at der menes, at der skal være to sæt øjne på hver energisparesag. 
 

5. Status og udeståender på implementeringslisten ( 50 min.) 
a. Samkøring af data (implementeringslistens pkt. 19) 

Dansk Energis juridiske vurdering af samkøring af data samt beskrivelse af proces 
for kontrol af dobbelttælling var vedlagt dagsordenen.  

 Behov for afklaring af om der ses på tiltag eller sager, i forhold til hvad der danner 
udgangspunkt for dobbelttællingsandel.  

 Det skal undersøges, når Justitsministeriet udsender deres betænkning i april i år om 
der kan være problemer med at gennemføre samkøringen efter den persondatafor-
ordning, der træder i kraft i maj 2018..  

 Energistyrelsen bekræftede at det fremgår af udkastet til den kommende bekendtgø-
relse om energispareydelser for net- og distributionsvirksomheder, at samarbejdsorg-
anerne skal gennemføre en samkøring af data for dobbelttælling. 

 Det blev bemærket, at der kunne være særlige regler for statsejede selskaber, hvilket 
er relevant for Dansk Gas Distribution. Dansk Energi vil undersøge dette. 

 Dansk Energi opdaterer regneark til samkøringsdata med id-nummer og etagenum-
mer.  

 Dansk Energi laver udkast til informeringsbrev, som samarbejdsorganerne kan ud-
sende til selskaberne. 

 
b. Gennemgang af resterende del af implementeringslisten. 

Opdateret implementeringsliste var vedlagt dagsordenen 

 Energistyrelsen oplyste, at der vil blive holdt et møde i høringsperioden. Parterne så 
gerne, at det blev før høringen. 

 Aftaleskabelonen er rundsendt til kommentering hos interessenter. Ikke alle har givet 
tilbagemeldinger.  

 Der foreslås et møde med Tekniq, som primært har givet kommentarer, der ikke ved-
rører implementering af den nuværende aftale, men den fremtidige indsats, som ikke 
kan besluttes af TAG. Energi- og Olieforum og Dansk Fjernvarme vil tage initiativ til 
dette.  

 Energisparesiden. Intet nyt siden sidste møde.  

 Vejledning om dagens standard. Energi- og Oliforum og Dansk Energi drøfter snarest, 
hvordan den kommer videre.  

 Pkt. 10 metodebeskrivelse til bilag 3. Intet nyt siden sidste møde.  
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 Standardskabelon for dokumentationskrav. Dansk Fjernvarme og Naturgasselskaber-
ne skal koordinere, hvorefter Dansk Fjernvarme vil sende det endelige udkast til TAG. 

 Kvalitetssikringsvejledningen er lige på trapperne. Rundsendes til endelig godkendel-
se. 

 Vejledning om kvalitetskontrol. Energistyrelsen havde kommentarer til den nye meto-
de til udvælgelse af stikprøvestørrelse. Det blev besluttet, at Dansk Energi og Energi- 
og Olieforum drøfter det statistiske grundlag for denne.  

 Skabelon for afrapportering. Nyt udkast er klar, diskuteres på næste møde.  

 Verifikationsenheden. Intet nyt. 

 Opmandens arbejde: intet nyt. 
 

6. Orientering (15 min) 
a. Status for rigsrevisionen 

Beretningen er rykket til september. 
b. Status for omkostningsanalyse 2014 

Intet nyt. 
c. Status på arbejdsgrupperne for graddagekorrektion, energiledelse og standard-

løsninger 
Der vil være et oplæg om brug af graddage til næste møde.  

 
7. Næste møde  

Næste møde afholdes 20. april. Energistyrelsen vil lægge møder i kalenderen frem til 
sommerferien. (kommende møder afholdes 24. maj og 27. juni.)  
 

8. Evt.  


