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TEKNISK ARBEJDSGRUPPE 
 

 

 

 

Referat for møde i Teknisk Arbejdsgruppe den 1. maj 2019 
Deltagere: Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, Drivkraft Danmark, Gasselskaberne 

og Energistyrelsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  
Var vedlagt Bilag 1.a Dagsorden for møde i Teknisk Arbejdsgruppe 1. maj 2019 og 

Bilag 1.b Udkast til referat af møde i Teknisk Arbejdsgruppe den 18. februar 2019. 
 
Mødet blev indledt med en kort orientering om nye medarbejdere hos Energistyrel-

sen. 

 

Dagsordenen blev godkendt. Referat for mødet d. 18. februar blev godkendt med 

de ændringsforslag Teknisk Arbejdsgruppe havde stillet forud for mødet.  

 

2. Drøftelser 

a. Kontrol, tilsyn og orientering  

Energistyrelsen gav en orientering om myndighedsopgaven med tilsyn og kontrol 

med fokus på følgende: 

 

Stikprøve 2016  

Energistyrelsen orienterede om, at der var modtaget klager fra i alt syv selskaber 

på baggrund af afgørelser i stikprøve 2016. Energistyrelsen havde i den forbindelse 

foretaget en revurdering af de påklagede projekter for de seks af selskaberne, 

mens to sager fra det syvende selskab fortsat var under behandling. Drivkraft 

Danmark gjorde opmærksom på, at de ikke havde klaget men manglede svar på en 

konkret henvendelse vedrørende afgørelsen af stikprøve 2016. Energistyrelsen 

lovede at følge op.  
 

Stikprøve 2018  
Energistyrelsen orienterede om, at selskaber til SP2018 var blevet udtrukket i star-

ten af april og havde fået besked om deres deltagelse i stikprøven. Energistyrelsen 

havde udtrukket selskaberne gennem en tilfældighedsgenerator i Excel. Der var 

enkelte gengangere fra stikprøve 2017 og 2016, hvilket skyldes, at alle selskaber 

indgik i puljen for at få et repræsentativt udsnit af de indberettede besparelser.  

 

Energistyrelsen oplyste, at konsulenterne var i gang med at indhente sagslister og 

efterfølgende sagsdokumentation. De vil derefter gennemføre sagsgennemgang og 

besøg hos selskaberne hen over sommeren. Energistyrelsen forventede at få ma-

teriale fra konsulenterne i starten af september, hvorefter sagsbehandlingen påbe-

gyndes. Målet er at have foreløbige afgørelser i høring ca. i november og at afslutte 

SP2018 omkring årsskiftet. 
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Drivkraft Danmark kommenterede, at de er et af de selskaber, der udtrækkes stort 

set til hver stikprøve, hvilket vil sige, at de hvert andet år både skal deltage i stik-

prøven og lave ekstern kvalitetskontrol og audit. Det er mange kontroller, hvilket 

koster på bundlinjen. Energistyrelsen kommenterede, at man ikke kan sidestille en 

stikprøvekontrol med de eksterne kvalitetskontroller og audit, bl.a. fordi der ved 

ekstern kvalitetskontrol ses på væsentlig flere sager. Energistyrelsen var dog åben 

for dialog omkring, hvordan man undgår dobbeltarbejde og ser gerne på konkrete 

forslag fra Drivkraft Danmark til dette. 

 

Særkontrol af halm- og biokedler 

Energistyrelsen orienterede om, at afgørelserne for særkontrol af halm- og bioked-

ler var udsendt. Den samlede fejlprocent var på 74 %. Til sammenligning var fejl-

procenten 17,7 % for stikprøve 2015. Der var indkommet klager fra 4 selskaber, 

som omhandler i alt 9 sager.  

 

Energistyrelsen oplyste desuden, at DR havde bedt om aktindsigt ift. afgørelser i 

relation til særkontrol for halm- og biomassekedler umiddelbart efter annoncering af 

kontrollens resultater. DR havde, efter høring af de relevante selskaber ift. udleve-

ring af oplysninger, modtaget hhv. afgørelsesbreve samt bilag 1 på de 40 afgørel-

ser. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på § 2 i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, 

samt at oplysningerne i afgørelsen samt bilag 1 ikke vurderedes, at være tilstræk-

keligt følsomme til at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen. 

 

Dansk Energi og Naturgasselskaberne opfordrede til, at Energistyrelsen forsøgte at 

lande på en så korrekt korrektion som muligt ved udkast til afgørelse. Energistyrel-

sen var enig i, at dette ville være optimalt, men at det forudsætter, at selskaberne 

selv bidrager til, at der indsendes korrekt og fuld dokumentation til Energistyrelsen i 

første omgang. 
 

Særkontrol af IT- og servere  

Energistyrelsen orienterede om, at sagsbehandlingen efter indhentning af yderlige-

re oplysninger stadig var i gang. Energistyrelsen forventede at kunne afslutte sær-

kontrollen efter sommerferien. 

    

Særkontrol for traktorer og halm- og biokedler 2019  

Energistyrelsen orienterede om, at konsulenterne havde indhentet sagsdokumenta-

tion og var i gang med at gennemgå materialet. Til særkontrol for halm- og bioked-

ler var der udtrukket 40 sager, som alle var udført efter den standardløsning, som 

trådte i kraft i november 2016. For særkontrol for traktorer var der udtrukket 20 

sager fra før standardløsningen trådte i kraft i juni 2015 og 20 sager fra efter. Kon-

sulenterne vil aflevere deres materiale for både halm- og biokedler og traktorer til 

Energistyrelsen umiddelbart inden sommerferie, hvorefter sagsbehandlingen påbe-

gyndes.  
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Naturgasselskaberne udtrykte bekymring over, at man ikke vidste, om der kom en 

stor ny særkontrol, som kunne give store korrektioner frem mod udgangen af 2020. 

Energistyrelsen svarede, at man ikke på forhånd vil afvise muligheden for at igang-

sætte eventuelle nye særkontroller som følge af mistanke om snyd eller misbrug. 

Der er dog for nuværende ikke planer om at igangsætte nye særkontroller. Derud-

over oplyste Energistyrelsen, at det er ambitionen, at stikprøven for 2020 færdigbe-

handles inden udgangen af 2021. 

 

Omkostningsanalyse 2017  

Energistyrelsen orienterede om, at konsulenterne havde udført interview med 35 

selskaber og at styrelsen havde modtaget deres analyser. Energistyrelsen vil nu 

foretage en vurdering af, om der er selskaber, som der skal følges op på. Dansk 

Fjernvarme spurgte, om Energistyrelsen havde koordineret deres arbejde med 

Forsyningstilsynet. Energistyrelsen kommenterede, at de to myndigheder havde 

holdt hinanden orienteret om processen. Desuden kommenterede Energistyrelsen, 

at det forventedes, at dette ville være den sidste omkostningsanalyse.  

 

Sparemål for 2020   

Energistyrelsen havde beregnet nye sparemål for 2020. Dette var, efter ønske fra 

Teknisk Arbejdsgruppe, beregnet på baggrund af Energistatistik 2017 fremfor 

Energistatistik 2018, for at imødekomme Teknisk Arbejdsgruppes ønske om at 

kunne udmelde sparemålene i starten af 2019 fremfor i slutningen af 2019. I 2016 

aftalen og i allongen fremgår det dog, at sparemålet for 2020 fortsat skal tage ud-

gangspunkt i energistatistik 2018. Energistyrelsens orienterede om, at de var i gang 

med at indarbejde det nye beregningsgrundlag for sparemålet 2020 i bekendtgørel-

sen.  

 

Energistyrelsen bad de øvrige medlemmer af Teknisk Arbejdsgruppe bekræfte, at 

de godkendte, at sparemålet for 2020 var udregnet på baggrund af Energistatistik 

2017 og ikke Energistatistik 2018. Dette blev godkendt af alle medlemmer i Teknisk 

Arbejdsgruppe.  

 

Målopfyldelse 

Energistyrelsen orienterede om, at der for første gang jf. aftalen var efterspurgt 

selskabernes indberettede og akkumulerede besparelser. Såfremt der for nogen 

selskaber er store afvigelser, vil Energistyrelsen indgå i dialog med samarbejd-

sorganerne om de selskaber, der er udfordret ift. målopfyldelse.  

 

Dansk Energi nævnte, at det er en stor udfordring, at selskaberne skal opfylde et 

energisparemål samtidig med, at de risikerer at få underkendt omkostninger af 

Forsyningstilsynet efter parametre, der aldrig har været en del af aftalen. Energisty-

relsen kommenterede til dette, at omkostningskontrol er Forsyningstilsynet ressort, 

samt at der var drøftelser mellem departementet og Forsyningstilsynet om spørgs-

målet om dokumentation af omkostninger på sagsniveau. 
 

b. TAG’s opgaveliste  
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Var vedlagt Bilag 2.b.i TAG’s opgaveliste, April 2019, Bilag 2.b.ii Standardforud-

sætninger og Bilag 2.b.iii Standardenergipriser - Udvikling. 

 

Det blev besluttet, at opgavelisten udgår fremadrettet, og at nye opgaver tages som 

separate punkter.  

 

Dokumentet ”Nye standardforudsætninger” blev præsenteret på sidste møde med 

henblik på, at Teknisk Arbejdsgruppe efterfølgende kunne komme med skriftlige 

kommentarer til materialet. Da der ikke var kommet nogen kommentarer, ønskede 

Energistyrelsen at afklare, om det var et udtryk for accept af de foreslåede værdier. 

Dansk Fjernvarme kommenterede, at materialet bliver efterspurgt, og hvis Energi-

styrelsen kunne stå inde for det, var det fint med dem at offentliggøre det. De øvri-

ge medlemmer af Teknisk Arbejdsgruppe tilsluttede sig dette, dog med en vurde-

ring af belysningsværdier for at sikre, at disse ikke var modstridende med nulvær-

dier i standardværdikataloget. Det blev aftalt, at Energistyrelsen færdiggør stan-

dardforudsætningerne og offentliggør dem.   

 

I forhold til opdatering af standardenergipriser havde Energistyrelsen lavet en 

sammenligning af de nuværende standardenergipriser med energipriser fra 2018.  

Teknisk Arbejdsgruppe besluttede på den baggrund at fastholde de allerede gæl-

dende standardpriser.  

 
c. Orientering vedr. bekendtgørelse  

Punktet blev gennemgået efter punkt 2a. Energistyrelsen orienterede kort om æn-

dringer til bekendtgørelse herunder sparemålet for 2020, præcisering af elementer 

Teknisk Arbejdsgruppe har rejst samt redaktionelle ændringer. Energistyrelsen 

kommenterede, at det var usikkert, om bekendtgørelsen kunne nå at blive sendt i 

høring inden et folketingsvalg (ref. bem.: Bekendtgørelsen blev sendt i høring efter 

mødet d. 2. maj 2019).  

 

d. Offentliggørelse af sager i godkendelsesordningen  

Var vedlagt Bilag 2.d Notat om godkendelsesordningen 

 

Punktet var en opfølgning fra seneste møde i Teknisk Arbejdsgruppe, hvor offent-

liggørelse af afgørelser blev drøftet. Energistyrelsen orienterede om, at man i gen-

nemgang af referater fra tidligere møder i Teknisk Arbejdsgruppe var kommet frem 

til, at Teknisk Arbejdsgruppe ikke tidligere havde drøftet fremsendelse af sager 

inden, der var truffet afgørelse. Det var tidligere i Teknisk Arbejdsgruppe blevet 

diskuteret, hvorvidt afgørelser kunne offentliggøres i anonymiseret form. Det var af 

Teknisk Arbejdsgruppe i den forbindelse blevet konkluderet, at offentliggørelse ikke 

gav tilstrækkelig merværdi, og Teknisk Arbejdsgruppe havde besluttet, at der ikke 

skulle ske en offentliggørelse.  

 

Energistyrelsen foreslog at fastholde denne tilgang, så afgørelserne fortsat ikke 

offentliggøres, da der som tidligere ikke er tilstrækkelig med information i de ano-
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nymiserede afgørelser. Energistyrelsen vil fortsat orientere Teknisk Arbejdsgruppe 

om de trufne afgørelser, og sager af principiel karakter vil drøftes i Teknisk Ar-

bejdsgruppe.  

 
Gasselskaberne fremførte, at det er et problem, at det er Energistyrelsen, der skal 

vurdere, hvad der er principielt, og hermed hvad der skal diskuteres i Teknisk Ar-

bejdsgruppe. Energistyrelsen bemærkede, at Energistyrelsen vil sikre transparens 

over afgørelserne ved at præsentere for Tekniske Arbejdsgruppe en liste over af-

gjorte sager, hvor Teknisk Arbejdsgruppe vil kunne spørge ind til de enkelte sager. 

 

e. Evaluering af stikprøve 2016 og særkontrol vedrørende halm- og biomas-

se  

Var vedlagt Bilag 2.e Gasselskabernes oplæg vedr. evaluering af stikprøve 2016 
og særkontrol vedrørende halm- og biomasse.  
 

Gasselskaberne havde forud for mødet fremsendt fire punkter til drøftelse, hvoraf 

det ene blev diskuteret under punkt 2.d. Drøftelser vedr. de øvrige fremgår af ne-

denstående.  

  

Anvendelse af principper fra DAKVE godkendelser som reference for doku-

mentationskrav.  

Gasselskaberne ønskede at drøfte principper omkring afgørelser via DAKVE i veri-

fikationsenheden. Gasselskaberne var af den holdning, at beregningsmetoder, der 

var godkendt i en sag i verifikationsenheden, burde kunne anvendes i lignende 

sager. Dette mente Gaseelskaberne ikke var sket i forbindelse med særkontrol af 

halm- og biokedler, hvor gasselskaberne mente, at der var en afgørelse, som til-

sidesatte metoder, der tidligere var godkendt i verifikationsenheden (bl.a. ved i 

stedet at bruge ny kedelberegner, der ikke var gældende, da projekterne blev ud-

ført). Energistyrelsen ønskede ikke at gå ind i den konkrete sag, idet der er en dia-

log med selskabet og Energistyrelsen, men at Energistyrelsen havde behov for at 

se alt dokumentation (inklusiv evt. DAKVE-godkendelse, som sagen relaterer sig til 

for at vurdere, om denne er sammenlignelig med det aktuelle projekt).  

 

Energistyrelsen fremførte, at Energistyrelsen læser Energispareaftalens tekst ved-

rørende verifikationsenheden således, at det vedrører det konkrete projekt og 

den/de konkrete metode(r) i forhold til det konkrete projekt. Energistyrelsen anførte, 

at det ikke fremgår af Energispareaftalen, at tilsvarende projekter per definition var 

godkendt. Energistyrelsen tilkendegav, at det havde været intentionen, at verifikati-

onsenhedens afgørelser skulle sætte læring i spil, men dette var ikke sket. Desu-

den var det Energistyrelsens holdning, at principielle metoder skulle godkendes i 

Teknisk Arbejdsgruppe og efterfølgende offentliggøres i en FAQ, hvilket ikke var 

sket.  

 

Dansk Fjernvarme spurgte ind til, hvordan en aktør skulle have vidst, at en metode 

benyttet på et godkendt projekt, ikke kunne benyttes på et andet tilsvarende. Dansk 

Energi tilføjede, at ingen projekter er 100 % ens, men at lignende tilfælde må be-

handles efter samme retningslinjer. Drivkraft Danmark oplyste, at Teknisk Arbejds-
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gruppe ved verifikationsenhedens etablering havde drøftet, at hvis verifikationsen-

heden havde godkendt et projekt, så kunne Teknisk Arbejdsgruppe tage det op og 

diskutere det principielt. Indtil dette var sket måtte metoden gælde.  

 

Energistyrelsen understregede, at man gerne vil skabe transparens i afgørelser, 

men at Energistyrelsens forståelse af at en godkendelse fra verifikationsenheden 

relaterer specifikt til det enkelte projekt tager udgangspunkt i energispareaftalen 

2012 bilag 9 samt Notat vedrørende verifikationsenhedens rolle og ansvar af 8. juli 

2013.  

 

Uoverensstemmelse mellem udkast til afgørelse og endelig afgørelse 

Gasselskaberne udtrykte deres bekymring over, at der var eksempler på, at endeli-

ge afgørelser var baseret på forhold, som netselskabet ikke havde haft mulighed 

for at forholde sig til eller afgive høringssvar på. Energistyrelsens forsikrede om, at 

alle kontrollerede projekter behandles ud fra relevant lovgivning, herunder generelt 

forvaltningslovens bestemmelser omkring partshøring, retten til at afgive udtalelse, 

begrundelse m.v. Hvis der var eksempler på, at dette ikke var sket, opfordrede 

Energistyrelsen til, at relevante sager udpeges, så Energistyrelsen kan gennemgå 

dem konkret.  

 

Behov for at Energistyrelsen i højere grad proaktivt medvirker ved afklaring 

af sager 

Gasselskaberne og Dansk Energi udtrykte et behov for, at Energistyrelsen ved 

afvisning af forhold som eksempelvis værende ikke plausible, klart anviser hvilke 

specifikke mangler der er, og at diskussion omkring målemetoder, reference grund-

lag etc. tager udgangspunkt i referencegrundlaget på indberetningstidspunkt. Ener-

gistyrelsen gjorde det klart, at Energistyrelsen bestræber sig på at kommunikere 

baggrund for afgørelser klart og eksplicit og generelt meget gerne bidrager til det i 

afgørelser samt i afklaring af sager gennem dialog og møder. Energistyrelsen hører 

gerne, hvis netselskaberne har oplevet, at styrelsen ikke har været imødekommen-

de og har hjulpet med at komme i mål med dokumentationen i konkrete sager. 

 

f. Stikprøve 2017 – Linjen i sager udført efter 2016-aftalen  

Energistyrelsen orienterede om, at stikprøve 2017 var under sagsbehandling. Stik-

prøven indeholder som noget nyt sager udarbejdet efter 2016-aftalen, og Energisty-

relsen ønskede i den forbindelse at drøfte Energistyrelsens foreløbige observatio-

ner sagerne herunder specifikt minimumskrav til indhold i aftaler, på faktura mv.  

 

Her var det Energistyrelsens foreløbige observation, at ikke alle minimumskrav altid 

var opfyldt til punkt og prikke, og Energistyrelsen ønskede i den forbindelse Teknisk 

Arbejdsgruppes input til, hvordan der sikres en ensartet forståelse af Energispare-

aftalens krav til sagerne blandt de forpligtede selskaber. Generelt var holdningen i 

Teknisk Arbejdsgruppe, at behovet for nogle af minimumskravene ikke var absolut 

nødvendige mere, da de blev indført for at sikre sig mod dobbeltindberetninger, 

hvilket nu bliver løst gennem samkøring. Det blev besluttet, at Energistyrelsen ar-
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bejder videre med at konkretisere dette frem mod næste møde i Teknisk Arbejds-

gruppe.   
 

g. Status på samkøring  

Dansk Fjernvarme gav en status på konsulenternes arbejde med samkøringen 

herunder, at de var i gang med samkøringens anden runde. Konsulenterne var en 

smule bagud i tidsplanen, men det forventes, at samkøringen er færdig 1. juli, som 

angivet i energisparebekendtgørelsen.   

 

h. Sluttidspunkt for realisering og dokumentation  

Var vedlagt Bilag 2.h Realisering og dokumentation af besparelser  

 

Dansk Fjernvarme præsenterede deres oplæg vedr. sluttidspunkt for realisering og 

dokumentation, hvor de ønskede at få præciseret, at det er muligt at realisere og 

dokumentere besparelser for 2020 helt frem til 1. april 2021. Baggrunden for ønsket 

var usikkerhed ved store projekter, hvor energiselskaberne i nogle tilfælde må ind-

arbejde en bod i kontrakterne, såfremt projekterne ikke når at blive færdige inden 

aftalens udløb. Det betyder, at aktørerne enten ikke tør indgå aftaler eller kræver 

en meget høj pris for besparelserne. Drivkraft Danmark tilføjede, at det skaber ud-

fordringer, at projekter, der ikke når at blive færdige inden udgangen af 2020, ikke 

kan godtages. Hermed skal der anskaffes nye besparelser, hvilket betyder dobbelt 

op på omkostninger.  

 

Energistyrelsen tilkendegav en positiv indstilling til, at dokumentation først afsluttes 

efter 2020, og inden indberetning 1. april 2021, men at det ikke var muligt at accep-

tere realisering efter 2020 pga. EU-retlige forhold. Herefter var der en drøftelse af, 

hvornår man kan sige, at et projekt er realiseret og det blev besluttet, at Dansk 

Fjernvarme skriver udkast til FAQ, der udsendes i skriftlig kommentering.   

 

i. Mulighed for salg af allerede indberettede energibesparelser  

Dansk Fjernvarme fremlagde deres ønske om at åbne for muligheden for salg af 

allerede indberettede energibesparelser. Baggrunden var, at flere af deres med-

lemmer har indberettet for meget, bl.a. fordi der i den gamle aftale ikke stod hvor-

dan målene skulle fordeles inden for den enkelte branche, og da der ikke var be-

grænsning for dækning af omkostninger som nu, hvor man maksimalt kan få dæk-

ket omkostninger på op til 10 % overopfyldelse. Dansk Fjernvarme forslog konkret, 

at estimeret overdækning over 10 % kan sælges, og at det kun er selskaber, der 

allerede har indberettet for meget, der kan sælge, så der ikke kan spekuleres i det. 

De øvrige medlemmer af Teknisk Arbejdsgruppe tilsluttede sig dette forslag.  

 

Energistyrelsen orienterede om, at beslutningen kræver drøftelser med Forsynings-

tilsynet samt ændring af bekendtgørelsen. Energistyrelsen vil arbejde videre med 

dette. 

 

j. Indholdet af næste revision af standardværdikataloget  
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Vedlagt bilag 2.j Notat om evaluering af forslag til revision af Standardværdikatalo-

get 2020. 

 

Energistyrelsen orienterede om processen for revision af Standardværdikataloget, 

herunder arbejdsdeling mellem Energistyrelsen og arbejdsgruppen med medlem-

mer fra Teknisk Arbejdsgruppe. Energistyrelsen havde modtaget 14 forslag i hørin-

gen. Energistyrelsen præsenterede disse, og konkret var det Energistyrelsens for-

slag at gå videre med følgende 3: 

 

• Ny værdi for luft til luftvarmepumpe som supplement til brændeovn i helårshu-

se. Der er på nuværende tidspunkt en lignende værdi for sommerhuse, som 

kan bruges som udgangspunkt for beregning af den nye værdi.  

• Præcisering af standardværdikatalogets anvendelsesområde, så sommerhus-

værdier også kan benyttes på sommerhus over 125 m
2
.  

• Præcisering af, at BBR-meddelelse skal medtages i dokumentationen, når 

standardværdier benyttes i tofamiliehuse  

 

Dansk Energi påpegede, at de generelt ikke var interesserede i at bruge penge på 

udvikling af nye værdier, men da der kun var tale om en enkelt ny værdi, der let kan 

beregnes, ville de ikke stille sig i vejen for forslaget.  

 

Dansk Fjernvarme sagde, at det var et problem, at udskiftning af varmevekslere 

tidligere var røget ud af kataloget, og at der nu kun var en værdi for udskiftning af 

fjernvarmeunit, da helt nye units normalt kun opsættes i nybyggerier og ved totalre-

noveringer. Energistyrelsen kommenterede, at det ikke var det, der var hensigten, 

og at det sandsynligvis kunne løses ved at se på terminologien i fjernvarmeværdi-

erne. Energistyrelsen ville undersøge dette nærmere med Teknologisk Institut.  

 

Teknisk Arbejdsgruppe bakkede om op om forslag til ændringer, som Energistyrel-

sen arbejder videre med at konkretisere og vender med arbejdsgruppen forud for 

offentliggørelse.  
 

k. Teknisk Arbejdsgruppes Følgegruppe  

Var vedlagt Bilag 2.k Kommissorium for følgegruppe til Teknisk Arbejdsgruppe 

 

Teknisk Arbejdsgruppe har i henholdsvis 2017 og 2018 afholdt et møde med Føl-

gegruppen, hvor det primære har været at diskutere revision af Standardværdikata-

loget. Da der var meget få ændringer til Standardværdikataloget, vurderede Ener-

gistyrelsen, at dette ikke i sig selv var nok til at afholde et møde. De øvrige med-

lemmer af Teknisk Arbejdsgruppe tilsluttede sig dette, og der var enighed om at 

sende en mail til Følgegruppen for at høre, om de havde emner til dagsordnen, og 

hermed om der var grundlag for fastlæggelse af et møde. Energistyrelsen ville på 

vegne af Teknisk Arbejdsgruppe sende denne mail til følgegruppen.  

 



 

Side 9/10 

3. Godkendelse  
 
a. Godkendelse af evaluering af metoden til kvalitetskontrol af stikprøve  

Var vedlagt Bilag 3.a.i Evaluering af metoden til kvalitetskontrol af stikprøve og 

Bilag 3.a.ii Model til fastsættelse af stikprøvestørrelse ved kvalitetskontrol 

 

Energistyrelsen præsenterede forslag for ny metode til kvalitetskontrol og fastlæg-

gelse af stikprøvens størrelse, som var udarbejdet sammen med Dansk Fjernvar-

me. Teknisk Arbejdsgruppe godkendte forslaget, som Energistyrelsen vil indarbej-

de i vejledningen og offentligøre i nyhedsbrev og på hjemmeside. Metoden skal 

hermed benyttes ved kvalitetskontrol med deadline 1. april 2020.  

 
b. Godkendelse af opdateret standardløsning biomasse og anden fast-

brændselskedel  

Var vedlagt Bilag 3.b Opdateret notat om standardløsning for biomasse og anden 

fastbrændselskedel 

 

Energistyrelsen havde fremsendt et forslag til opdateret standardløsning for bio-

masse og anden fastbrændselskedel, hvor det fremgik, at standardløsningen også 

gælder ved renovering. Teknisk Arbejdsgruppe var generelt enige i, at det var en 

god ide at lade standardløsningen omfatte renovering, med det blev drøftet, om 

man kunne være skarpere i forhold til at definere, hvornår der var tale om renove-

ring og hvad forskellige former for renoveringstiltag betød.  

 

På den baggrund blev det besluttet, at gasselskaberne vil bistå Energistyrelsen 

med at udarbejde et forslag til tilføjelse til standardløsningen, der definerer hvornår, 

der er tale om renovering. Forslaget sendes i skriftlig høring.    

 
c. Godkendelse af totalt stop for IT- og serverrumsprojekter i energispare-

ordningen 

Var vedlagt Bilag 3.c stop for IT- og serverrumsprojekter i energispareordningen 

 

Energistyrelsen præsenterede et oplæg til totalt stop for IT- og serverrumsprojekter 

inkl. forbedring af køleanlæg i serverrum og udnyttelse af overskudsvarme fra ser-

verrum. Baggrunden var, at Energistyrelsen trods nedlukning af muligheden for 

indregning af øget produktionsvolumen stadig så udfordringer ved disse projekter. 

Dette skyldtes først og fremmest udfordringer ved kontrol af beregningen af før-

forbruget, herunder dokumentation af installeret udstyr i før-situationen.  

 

De øvrige medlemmer af Teknisk Arbejdsgruppe var åbne for at se på et stop på 

dette område og spurgte ind til, om det var en fordel at vente til særkontrollen var 

afgjort med henblik på bedre at kunne vurdere problemets omfang. Energistyrelsen 

kommenterede, at særkontrollen forventes afsluttet efter sommerferien, og at der 

formentlig ville blive et efterspil, såfremt der var klager, hvilket betød, at der kunne 

gå lang tid inden et evt. stop.  
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På den baggrund blev det besluttet at lave et midlertidigt stop for indberetning af IT 

besparelser indtil særkontrollen var afgjort, hvorefter Teknisk Arbejdsgruppe kunne 

tage stilling til, om stoppet skal være vedvarende.     

   

4. Næste møde og evt.  
Dansk Fjernvarme bad om en status på spørgsmålet omkring medregning af be-

sparelser fra store varmepumper internt på kollektive produktionsanlæg. Energisty-

relsen meddelte, at styrelsen havde modtaget materiale vedrørende dette fra 

Dansk Fjernvarme og Dansk Energi og var i gang med at se på. Energistyrelsen vil 

indkalde til møde, så snart der forligger en afklaring.  

 

Næste møde er d. 27/6. 


