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Referat af møde i Teknisk Arbejdsgruppe 12. september 2019 
Deltagere: Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, Drivkraft Danmark, Gasselskaberne 
og Energistyrelsen. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat   
Vedlagt Bilag 1.b Udkast til referat af møde i Teknisk Arbejdsgruppe den 27. juni 
2019.  
 
Energistyrelsen orienterede om, at Forsyningstilsynet ikke ville deltage i den ordi-
nære del af TAG-mødet, men at Forsyningstilsynet fortsat ville deltage i arbejds-
gruppen vedrørende exit, herunder mødet samme dag efter det ordinære TAG 
møde. Af den årsag var der ændring til dagsordenen, så punkt 2.c rykkes forud for 
2.a, 2.b.  
 
Referatet fra mødet d. 27. juni blev godkendt. 
 

2. Drøftelser 
a. Status på samkøring  
Energistyrelsen orienterede om proces for afgørelse af de tre dobbeltindberetnin-
ger, som COWI havde fundet i forbindelse med samkøringen, og hvor det trods ef-
terfølgende kontakt til selskaberne ikke var lykkedes at opnå enighed om retten til 
besparelsen. Energistyrelsen ville derfor afgøre spørgsmålet om retten til besparel-
sen ud fra gældende lovgivning.  
 
Energistyrelsen havde bedt de implicerede selskaberne om at indsende dokumen-
tation for deres ret til besparelserne og havde modtaget dokumentation i alle tre sa-
ger. Energistyrelsen ville snarest gennemgå dokumentationen med henblik på at 
træffe afgørelse efter sædvanlig procedure ved underkendelse af en besparelse. 
 
Dansk Fjernvarme orienterede om, at COWI havde afsluttet deres arbejde med 
samkøring 2018 og sendt sidste faktura. Dansk Energi tilføjede hertil, at de som 
sædvanligt ville stå for det økonomisk regnskab mellem samarbejdsorganerne og 
ville sende opkrævning inden årsskiftet.  
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Mht. samkøring for 2019 besluttede Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, Drivkraft 
Danmark og Gasselskaberne at fortsætte med COWI som leverandør.  
 
 
b. De-risking Energy Efficiency Platform  
Vedlagt bilag 2.b DEEP brochure 

 
Energistyrelsen orienterede om, at de havde modtaget en henvendelse vedr. DEEP 
i forhold til at få danske energieffektiviseringsprojekter med i databasen. Energisty-
relsen fortalte kort om DEEP, herunder at projektet er støttet af EU-Kommissionen 
og er Europas største database vedrørende energieffektiviseringsprojekter med et 
særligt fokus på investeringer, benchmarking og risikovurdering.  
 
Da Energistyrelsen ikke er dataejer af energispareprojekterne, kan Energistyrelsen 
ikke bidrage med projekter til databasen og foreslog, at brancherne videreformid-
lede informationen til relevante selskaber, såfremt selskaberne måtte være interes-
serede.   
 
c. Kontrol, tilsyn og orientering (punktet blev taget inden 2.a) 
Energistyrelsen gav en orientering om myndighedsopgaven med tilsyn og kontrol 
med fokus på følgende: 
 
Klagesager 
Energistyrelsen orienterede om, at to klagesager fra stikprøve 2016 er fastholdt og 
videresendt til Energiklagenævnet.  
 
I forhold til særkontroller af halm- og biokedler er ni klagesager efter afgørelse be-
handlet, hvor én er genoptaget med afgørelse om reduceret delvis korrektion, og 
otte er fastholdt og videresendt til Energiklagenævnet. Fire afgørelser mangler at 
blive udsendt. 

 
Stikprøve 2017  
Energistyrelsen orienterede om, at de havde gennemgået høringssvar fra stikprøve 
2017, og at afgørelser forventedes udsendt inden udgangen af september, når mi-
nisteren er orienteret om resultatet.  

 
Stikprøve 2018  
Energistyrelsen orienterede om, at de havde modtaget materialet fra konsulenterne 
i starten af september og havde igangsat sagsbehandlingen. Det forventedes, at 
udkast til afgørelser ville sendes i høring i starten november, og at endelig afgørel-
ser ville sendes i starten af de nye år.  
 
Særkontrol for traktorer og halm- og biokedler 2019 
Energistyrelsen orienterede om, at særkontrollerne er under sagsbehandling, og at 
det forventedes, at udkast til afgørelser udsendes inden årets udgang. 
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Særkontrol af IT- og serversager  
Energistyrelsen orienterede om, at udkast til afgørelser i særkontrollen af IT- og 
serversager formentlig ville blive udsendt inden for den kommende måned. Ende-
lige afgørelser forventedes udsendt omkring årsskiftet, idet timingen for dette ville 
afhænge af omfanget af dokumentation fremsendt i forbindelse med høringen.   
 
Energistyrelsen nævnte desuden, at JP/Finans havde bedt om aktindsigt i seks af 
de største IT-sager i særkontrollen. Energistyrelsen behandlede pt. aktindsigten og 
havde i den forbindelse bedt de seks slutbrugere vurdere, om der i materialet var 
oplysninger om forretningsforhold eller lignende af så væsentlig økonomisk betyd-
ning, at det skulle undtages for aktindsigten. Dansk Fjernvarme spurgte, om de be-
rørte selskaber var blevet orienteret, hvortil Energistyrelsen svarede nej.  
 
Dansk Energi opfordrede Energistyrelsen til at afgøre særkontrollen hurtigst muligt. 

 
Audit  
Energistyrelsen orienterede om, at sagsbehandlingen af de indsendte afrapporte-
ringsskemaer var i gang. Det forventedes, at henstillinger og udkast til afgørelser 
kunne udsendes i slutningen af september/starten af oktober. I den forbindelse bad 
Energistyrelsen samarbejdsorganerne appellere til deres medlemmer om, at afgø-
relser og henstillinger bliver fulgt.  
 
d. Ændringer til uddybningskolonne 
Energistyrelsen mindede om, at i henhold til aftalen, skal ændringer til uddybnings-
kolonnen offentliggøres senest 1. oktober, og det er derfor vigtigt, at Teknisk Ar-
bejdsgruppe når til enighed om ændringerne inden da.  
 
Teknisk Arbejdsgruppes godkendelse fra forrige møde vedr. pkt. 3.1.4 og 4.2.2 blev 
kort repeteret, og i den forbindelse orienterede Energistyrelsen om, at definition af 
oliefyr jf. 3.1.4 vil blive specificeret i næste FAQ.  
 
Herefter blev ændringer til uddybningskolonnens kapitel 15 gennemgået. I forhold 
til pkt. 15.4.2 var der tilføjet ”teknisk dokumentation”, så det var klart, at man godt 
kunne færdiggøre den tekniske del af dokumentationen efter 1. januar 2021. I den 
forbindelse nævnte Energistyrelsen, at omkostningerne dog også skulle passe, og 
det afhang af de drøftelser, som Forsyningstilsynet havde igangsat, og som ville 
blive uddybet i en kommende FAQ. Der forventes et bud på en tekst fra Forsy-
ningstilsynet, når de har afholdt sidste individuelle møde med parterne den 23. sep-
tember. 
 
Dansk Energi spurgte, om man kunne forestille sig en overgangsordning i ”aftalens 
ånd”, hvor der var ret til at afholde omkostninger, som man ikke kunne have forud-
set. Det blev aftalt at diskutere dette nærmere med Forsyningstilsynet på exit-mø-
det efterfølgende.  
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Dansk Fjernvarme kommenterede, at de ud fra pkt. 15.3.1 havde opfattet, at sel-
skaberne havde mulighed for at handle med realiserede besparelser helt frem til 
indberetning i april 2021. De kunne dog forstå nu, at dette ikke var muligt. Energi-
styrelsen forslog, at det blev taget op med Forsyningstilsynet på exit-mødet.  
 
Endelig blev det besluttet at fjerne dato i 15.4.2, således at der blot stod: ”For ener-
gibesparelser realiseret i 2020, kan net- og distributionsselskaberne færdiggøre 
den tekniske dokumentation senest inden indberetning”. Med denne ændring blev 
ændringerne til kapitel 15 godkendt.  
 
 

3. Næste møde og evt.  
 
Energistyrelsen orienterede om, at de standardforudsætninger, som blev præsente-
ret på TAG-mødet i maj, nu var klar til offentliggørelse. Dette ville ske inden for de 
kommende uger ved udsendelse af nyhedsbrev.  
 
Energistyrelsen forslog, at det næste TAG-møde d. 27. november blev forkortet, og 
at Exit-mødet blev afholdt i forlængelse af dette. Den øvrige Teknisk Arbejdsgruppe 
tilsluttede sig dette.  
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