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Referat for TAG møde den 3. marts 2017 kl. 15.00 – 17.00
Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og olieforum og
Energistyrelsen.
1. Godkendelse af dagsorden (5 min.)
 Dagsordenen blev godkendt. Der blev efterspurgt nyt om verifikationsordenen og inddragelse af aktører. Energistyrelsen nævnte, at dagsordenen allerede var lang med de
vigtige emner, der var på, og mindede om at der de sidste par møder ikke havde været tid til at gennemgå alle ting på dagsordenen.
 Det blev besluttet, at Energistyrelsen udarbejder et notat med en oversigt over alle de
emner og leverancer, der skal på plads de kommende måneder til prioritering af opgaver i TAG.
2. Status og udeståender på implementeringslisten, herunder: (75 min.)
a. Standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftale mellem net- og distributionsselskaberne og aktører, jf. 11.5.1 (implementeringslistens pkt. 4)
 Der er et juridisk udestående i forhold til samkøring af data i forbindelse med kontrol af dobbeltindberetninger – der kræves sandsynligvis samtykke fra slutbruger,
før deres informationer må anvendes til samkøringen. Se også pkt. 2.c
 Planen er at rundsende kontraktudkast ultimo næste uge (uge 10).
b. Skabelon for afrapportering om audits i 2016 (implementeringslistens pkt. 16)

Revideret skabelon eftersendt 27. februar. Energistyrelsen præsenterer.
 Skabelonen er revideret på bagrund af kommentarer fra Teknisk Arbejdsgruppe.
 Dansk Energi og Naturgasselskaberne mente fortsat ikke, at skabelonen afspejlede retningslinjerne for audit i energispareaftalen fra 2012 og foreslog en opdeling
i afrapportering af krav og en spørgeskemaundersøgelse til oplysninger om selskabernes håndtering af audit under den forrige aftale.
 Der var enighed om i så fald at gøre deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen obligatorisk, og at samarbejdsorganerne skal hjælpe med at få indhentet besvarelser
fra medlemmerne. Energistyrelsen vil internt afklare denne mulighed og vende tilbage.
c. Samkøring af data (implementeringslistens pkt. 19)

Dansk Fjernvarmes forslag til data var vedlagt dagsordenen. Dansk Fjernvarme
præsenterer.
 Juridiske udfordringer (også nævnt i pkt. 2.a), bl.a. fordi slutbrugers samtykke vil
kunne tilbagekaldes. Der skal oplyses om samtykke i aftaler med slutbruger (portaler mm). Dansk Energi undersøger i forhold til datatilsynet.
Side 1

 I forhold til registrering af sagsoplysninger besluttes det, at der etableres en løsning, hvor der er op til selskaberne, om der indsendes data af en eller to omgange.
(Selskaberne kan vælge at indsende alle data i første runde). Første runde oplysninger er navn på indberettende selskab, adresse på slutbruger. Anden runde oplysninger er besparelsens størrelse, slutanvendelse og standardværdi
 Realiseringsdato, aktøroplysning og slutbrugernavn udelades fra registreringsskemaet. De vil kunne identificeres for de sager, hvor selskaberne skal undersøge
nærmere for mulighed for dobbeltindberetning.
 Selskaberne anbefales at anvende sagsID-nummer for at lette efterfølgende afklaringer om eventuelle dobbeltindberetninger.
 En ekstern konsulent skal foretage selve samkøringen.
d. Opdateret FAQ

Revideret forslag til FAQ, der er i overensstemmelse med aftalen af 16. december
var vedlagt dagsordenen. ENS præsenterer.
 Forslaget blev præsenteret, og der er drøftet ændringer på enkelte punkter.
 Ændringerne indarbejdes i FAQ, som forventes offentliggjort snart.
e. Opdatering af Energisparesiden

Status eftersendes af Dansk Energi. Dansk energi præsenterer.
 Dansk Energi orienterede om at energisparesiden står over for en overgang til ny
sitecore primo 2018. Derfor anbefales det, at der i første omgang udelukkende foretages de mest nødvendige ændringer, og at evt. større ændringer først gennemføres, når Dansk Energi ændrer hjemmeside generelt. Dette vil reducere omkostningerne til opdatering af siden. TAG støttede op om dette forslag.
 Budget fremsendes inden næste møde.
f.







Gennemgang af resterende del af implementeringslisten.
Implementeringslisten var vedlagt dagsordenen.
Vejledning om dagens standard: udkast vil blive sendt til kommentering.
Bilag 3. Udkast til metode udestår, forventes på næste møde.
Skabeloner for dokumentationskrav krav sendes i uge 10.
Kvalitetssikring: Dansk Energi vender tilbage med dato
24: Notat 3 vedrørende dagens standard for fjernvarmerør vil Dansk Fjernvarme
vender tilbage, men den umiddelbare vurdering var, at der ikke er anledning til
ændringer.

3. Punkter til drøftelse og beslutning, hvis der er enighed (20 min.)
a. Udnyttelse af overskudsvarme og kollektive produktionsanlæg
Samme oplæg som til mødet den 10. februar var vedlagt dagsordenen.
 Forslaget blev godkendt uden bemærkninger.
b. Revision af vejledning om udskiftning af biomasse og andre fastbrændselskedler.
Dansk Energi fremsender udkast til revideret vejledning som præsenteres på mødet.
Side 2

 Punktet udsættes, ingen beslutning.
4. Orientering (20 min)
a. Status for rigsrevisionen
 Udkast til redegørelsesnotat medio marts. Endelig afrapportering forventes i september 2017.
b. Status for stikprøvekontrol 2015 og omkostningsanalyse 2014 samt tilsynsaktiviteter i 2017
 Ikke gennemgået
c. Status på arbejdsgrupperne for graddagekorrektion, energiledelse og standardløsninger
 Ikke gennemgået
d. Energisekretariatets kampagne for LED-belysning
 Ikke gennemgået
5. Næste møde
22. marts 2017 9.30-12.00
6. Evt.

Side 3

