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Dato
30. august 2017

Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og olieforum (til og med punkt 2c), HOFOR (i pkt. 2.a) og Energistyrelsen (referent).

tkj/pbz

J nr. 2017-46

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsordenen blev godkendt.
Referat fra TAG-mødet den 24. maj 2017 blev godkendt med mindre justeringer.

2. Drøftelser
a. Graddagekorrigering
Dansk Fjernvarme præsenterede forslag til udvikling af fælles graddagetal samt en
kalkulator, der kan benyttes i forbindelse med projekter under Energiselskabernes
energispareindsats. Datagrundlaget købes fra DMI enten som regionale eller nationale graddage.
Følgende blev besluttet:
• Dansk Fjernvarme udarbejder nogle eksempler, der viser forskellene ved brug
af hhv. regionale og nationale graddage.
• Dansk Fjernvarme indhenter prisoverslag på udviklingen af kalkulatoren
• Hvis TAG beslutter at gå videre med kalkulatoren, fordeler brancherne udgiften
til frikøb af data og til kalkulator forholdsmæssigt mellem sig. Energi- og olieforum er dog forbeholden overfor at finansiere regionale graddage.
• Dansk Fjernvarme sender regnearket med eksempler på kalkulatoren ud i
skriftlig høring i TAG.
• Emnet tages op på TAG-mødet i august.

b. Orientering om Energistyrelsens vurdering af reglerne vedr. gårdbiogas
Der var i TAG generel uenighed med konklusionen i Energistyrelsens notat, idet
TAG mente, at notatets definition af adresse og slutbrugers identitet i et gårdbiogasprojekt ikke tager tilstrækkelig højde for projekternes virkelighed.
Det blev besluttet, at Energistyrelsen med bidrag fra Gasselskaberne og Dansk
Energi reviderer notatet, herunder:
• Mere fleksibilitet i definitionen af adresse, herunder kan særlige forhold retfærdiggøre ændring af adresse, f.eks. miljøkrav eller større effektivitet. Adressen
skal i højere grad forstås som lokation.
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•

Identitet af slutbruger og ændret ejerskabsstruktur, herunder undersøges mulighed for at brug af ”founding farther”-princippet (den oprindelige projektejer er
med fra start til slut).

c. Orientering om Viegand Maagøes arbejde vedr. dagens standard og bilag
3.
Det blev besluttet, at Naturgasselskaberne sender materialet rundt til kommentering hurtigst muligt med frist 2. uge af august. Dansk Energi bidrager med at indarbejde kommentarer og med udarbejdelsen af det endelige notat. Emnet sættes til
beslutning på TAG-mødet i august.
d. Kan krav om BBR-numre imødekomme dobbelttælling?
TAG-medlemmerne var ikke overbevist om, at krav om BBR-koder ville kunne løse
problemet med dobbelttælling, ligesom der også var uklarhed omkring størrelsen af
problemet. Dansk Energi og Dansk Fjernvarme gjorde i den forbindelse opmærksom på, at de ikke ville modsætte sig et krav om brugen af BBR-koder, hvis Energistyrelsen fandt det nødvendigt.
Det blev besluttet, at Energistyrelsen skal overveje muligheden for at kræve BBRkoder, og emnet tages op på TAG-mødet i august.
Dansk Fjernvarme mindede her om den udestående skriftlige kommentering af det
regneark til kontrol af dobbelttælling, som de har rundsendt.
e. Opgave- og prioriteringslisten
Opgavelisten blev gennemgået, og der blev foretaget en række mindre ændringer
vedrørende prioritering og ansvar.
Naturgasselskaberne gjorde specifikt opmærksom på, at deres medlemmer afventer resultaterne for stikprøvekontrollen 2015 og dette bør prioriteres snarest muligt.
f. Drøftelse af opmandsfunktionen
Energistyrelsen fremlagde principperne for placering af opmandsfunktionen i Energistyrelsen.
Det blev besluttet, at Energistyrelsen sender et revideret notat ud enten i skriftlig
kommentering eller forud for TAG-mødet i august. Energistyrelsen udarbejder også
en vejledning til brug ved anmeldelse til Energistyrelsen af, at selskaber omgår
bestemmelserne i energispareordningen.

3. Beslutningspunkter
a. Principper for godkendelse af energisparesager
Det blev besluttet, at Energistyrelsen reviderer notatet, således at pkt. c og længere
nede b på side 2 slettes.
Gasselskaberne bidrager med tekstforslag vedrørende, hvordan auditor skal forholde sig til sager, hvor Energistyrelsen har givet forhåndsbesked.
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Det reviderede notat sendes i skriftlig godkendelse, og Energistyrelsen arbejder
videre med diverse skabeloner til brug for godkendelserne.
Dansk Fjernvarme udtrykte utilfredshed med finansieringen af godkendelse af
energisparesager. For det første findes det uheldigt, at der ikke er hjemmel til at
kræve betaling fra de selskaber, der sender sager til godkendelse, men at det er
alle selskaber, der skal betale fælles over energisparegebyret. Ligeledes findes det
uheldigt, at Energi- og olieforums selskaber ikke bidrager, fordi de ikke betaler
energisparegebyr.
Med disse bemærkninger tilsluttede Dansk Fjernvarme sig dog principperne, under
forudsætning om, at TAG i 2018 evaluerer omkostningerne til godkendelserne.

4. Orientering
Energistyrelsen orienterede om Rigsrevisionen udkast til beretning. De resterende
punkter udgik pga. tidsmangel (stop for hulmursisolering, revision af standardværdikataloget, proces og fremdrift, følgegruppe, fejl i kvalitetssikringsmanual opdaget
af DFJ, audit af indberettede besparelser for 2017-2020, præcisering af tekst om
nøgletal i aftale).

5. Næste møde
Næste møde er 30. august om eftermiddagen. Der er følgegruppemøde om formiddagen, hvor TAG’s nedsatte arbejdsgruppe til revidering af standardværdikataloget også deltager.

6. Evt.
Ikke noget til referat.
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