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Der er et udgangspunkt på i alt 5.900 timer til rådighed i 2017, hvor 1 årsværk svarer 

til 1.400 timer. Dvs. for hele 2017 regnes samlet med ca. 4,2 årsværk. Det skal 

bemærkes, at der arbejdes på en ØU-sag i 1. kvartal 2017, hvori der efterspørges 

yderligere årsværk og driftsmidler til tilsyn og administration af energiselskabernes 

energispareindsats. Når denne er afklaret, kan der være behov for opdatering af 

nedenstående tabeller.  

 

Alias: Drift Energiselskabernes energispareindsats (KGR/IRK), Optimering af 

energispareindsatsen (Energireserve) 

og Gebyrfinansierede - administration af energiselskabernes spareindsats 

(VKJ/MCR/PB) samt Analyse - EE-indsatsen, Energiaftale mv. 

 

 

  

Kontor/afdeling 
Center for Systemanalyse, 

Energieffektivitet og Global 

Rådgivning  

 

Dato 
2. februar 2017 

 

J nr. 2017-201 

 

IRK/VKJ/KGR/MCR/PB/HEA 

Nr.  Projekt Deltagere Timer Gebyr-

finansieret 

Øvrig drift 

(alias) 

Puljemidler 

(Energi-

reserve) 

Timer Driftsmidler 

1) Energiselskabernes Energispareindsats IRK, VKJ, 

MCR, KGR, 

PB, JDI 

3.550 2.750 2.960.000 500.000 
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1) Projekt: Energiselskabernes Energispareindsats 
(Deltagere: Ida Riise-Knudsen (IRK); Vibeke Kjærbye (VKJ); Maria Christina Rizzo (MCR); 

Kåre Groes (KGR); Peter Bach (PB), Jesper Ditlefsen (JDI)) 

 
Formål: Indsatsen har til formål at fremme realisering af energibesparelser hos slutbrugerne af 

energi i Danmark. Dette skal ske ved at understøtte net- og distributionsselskaberne inden for 

el, olie, naturgas og fjernvarme med at opnå deres årlige energisparemål.  

 
Succeskriterier for 2017:  
- Implementering af ny aftale om energiselskabernes energispareindsats mhp. at skabe 

klarhed om retningslinjerne for selskabernes opfyldelse af deres forpligtelse jf. bilag 6 i 

aftalen. Dette skal sikre en transparent, effektiv og brugervenlig administration for både 

selskaberne og Energistyrelsen. 

- Enighed om myndighedskontrol af ordningen mhp. at sikre et effektivt og skærpet tilsyn og 

transparens af ordningen gennem revidering af bekendtgørelse om energibesparelser i net- 

og distributionsvirksomheder samt aftale rammer og arbejdsprogram for tilsyn med 

energiselskabernes energispareindsats med sekretariatet for Energitilsynet (SET). 

- Tilvejebringelse af et solidt politisk beslutningsgrundlag for den fremtidige 

energispareindsats ifm. vurdering af eventuel overflyttelse af energispareindsatsen fra net- 

til handelsselskaberne, herunder drejebog og analyse. 

- Sikring af en effektiv og transparent drift af ordningen. Dette skal sikres igennem tydelig og 

effektiv kommunikation om ordningen, herunder ift. resultaterne af omkostningsanalysen og 

stikprøvekontrollen samt ift. opfølgningen på analysernes resultater og samarbejdet med 

konsulenterne herom. 
 
Tabel 1: Budget – Energiselskabernes Energispareindsats 

Leverancer Timer Driftsmidler     

Budget Budget 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 

I alt 6.300 3.500.000     

Ministerbetjening/Bestillinger 700 -     

Sekretariatsfunktion for Teknisk Arbejds-

gruppe, opdatering af standardværdi-

kataloget og implementering af ny aftale 

1.100 190.000     

Øvrige driftsopgaver, herunder henvendel-

ser, information om ordningen, notater 

og/eller præcisering af retningslinjer for 

aftalen 

7500 320.000     

Stikprøvekontrol (2015 og) 2016. 600 1.200.000     

Omkostningsanalyse 2014 og 2015. 200 500.000     

Særkontroller  600 500.000     

Offentliggørelse af benchmark 50 -     

ENS budget 50 -     

Samarbejde med SET 200 -     

Opdatering af administrationsgrundlag 100 -     

Drejebog for overflytning af energispare-

indsatsen fra net- til handelsselskaberne 

300 [??]     

Revision af bekendtgørelse om 

energiselskabernes energispareindsats og 

udarbejde rammerne for tilsyn og 

koordinere med SET 

500 -     
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Analyse af evt. krydssubsidiering af 

koncernforbundne handelsselskaber 

200 400.000     

Energikommissionen om ES 50 0     

Ny energiaftale/EE-analyse, herunder 

drejebog 

900 350.000     

Note: Der er kun fordelt ud fra de 6300 timer, herunder de 900 timer, der går til EE-analyse etc. ved fordeling af ekstraressourcer til 

tilsyn og administration af ordningen, skal tabellen derfor opdateres.  
 

Tabel 2: Større leverancer – Energiselskabernes spareindsats 

Del-

tagere 

Leverancer Bemærkninger 

 Daglig drift  

Alle Ministerbetjening/Bestillinger  

MCR/JDI 

[XX]* 

 

Sekretariatsfunktion for Teknisk 

Arbejdsgruppe 

Levere en effektiv sekretariatsbetjening af TAG, der lever op til tidsfrister 

mv. fastsat i forretningsordenen. 

MCR/VKJ/

IRK/stude

nt 

 

Øvrige driftsopgaver, herunder 

information, henvendelser, 

notater og/eller præcisering af 

retningslinjer for aftalen 

Levere en tilfredsstillende svartid af henvendelser samt sikre at 

information om retningslinjer i ordningen mv. er let tilgængelig for 

selskaber og aktører, således at der kvaliteten i ordningen fremmes Dette 

gøres f.eks. i form af nyhedsbrev (min. 10 per år) og referater fra TAG-

møder på hjemmesiden. 

 Årlig drift  

VKJ/[XX] 

 

Stikprøvekontrol 2015 og 

Stikprøvekontrol 2016 

Tydelig og effektiv kommunikation om resultaterne af stikprøvekontrollen. 

Rettidig opfølgningen på analysens resultater mhp., at selskaberne 

efterlever Energistyrelsens afgørelser ift. resultaterne af stikprøve-

kontrollen. Effektivt samarbejde med konsulenterne. 

VKJ/[XX] Omkostningsanalyse 2014 og 

2015 

Tydelig og effektiv kommunikation om resultaterne af omkostnings-

analysen. Rettidig opfølgningen på analysens resultater. Effektivt 

samarbejde med konsulenterne. Solidt datagrundlag for orientering af 

interessenter og FT. 

VKJ/KG

R/IRK 

Særkontrol af 

hulmursisoleringssager 

Undersøgelsen skal sikre klarhed over mulig omgåelse af reglerne på 

isoleringsområdet. Resultaterne af undersøgelsen kan evt. lede til 

præcisering af reglerne samt afgørelse om mulig korrektioner. Der skal 

være tydelig kommunikation om resultaterne, hvilket skal benyttes til at 

dæmme op for kritikken af ordningen samt sikre energiforligskredsens 

forstsatte opbakning til energispareindsatsen. 

VKJ/KG

R/[XX] 

Særkontroller: 

a) It- og serversager  

b) Halm- og biokedler 

Undersøgelserne sættes i gang som end el af det skærpede tilsyn med 

ordningen. Resultaterne forventes at afføde præciseringer af reglerne og 

evt. afgørelse ift. de indberettede besparelser og omkostninger. 

Opfølgningen kan medvirke til at kommunikere om den opstrammede 

kontrol med ordningen. 

VKJ/Stud

ent 

Offentliggørelse af benchmark  

MCR/Stu

dent 

Behandling af indberetning af 

besparelser 2017, herunder 

analyser og statusnotat 

Levere det årlige statusnotat for indsatsen til minister og Folketing i maj 

2017. 

VKJ/Alle ENS budget Levere kvartalsvise budgetter og regnskaber i forhold til driftsbudget og 

gebyrfinansiering af timer. 

Alle Samarbejde med SET Det forventes, at koordinering mellem ENS og SET vil stige som udfald af 

rammerne for fordelingen af den fremtidige myndighedskontrol med 
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ordningen.  

IRK/KGR Opdatering af 

administrationsgrundlag og 

årshjul 

Der skal udarbejdes en ny oversigt over arbejdsopgaver og årshjul, jf. ny 

aftale og bekendtgørelse medio 2017. Dette skal fx benyttes til en 

tydeligere beskrivelse af håndtering af sager, hvor ENS skal træffe 

afgørelse samt underbygge koordineringen med SET og den fælles 

forståelse af myndighedskontrollen med ordningen. 

 Ny aftale  

KGR/IRK

/MCR  

Revision af bekendtgørelse om 

energiselskabernes 

energispareindsats og 

udarbejde rammerne for tilsyn 

og koordinere med SET samt 

finansiering heraf 

Der skal udarbejdes en ny bekendtgørelse for ordningen, med forventet 

ikrafttrædelse den 1. april 2017. Det forudsættes, at ministeren 

underskriver bekendtgørelsen. Heri skal indgå tekst om bindende 

vejledning ift. opgørelse og indberetning af omkostninger. Endelig 

fastlæggelse af fordeling af tilsynsopgaver mellem ENS og SET. 

 

Nyt format for tilsyn skal løbende koordineres med ny aftale og 

accepteres af aftaleparterne. Der skal sideløbende med dette evt. 

ændres i bekendtgørelser/lovgivning for sektorområderne. Implemen-

tering af ny form for tilsyn og ikrafttrædelse af evt. ny bekendtgørelse/ 

lovgivning. ØU-sag vedr. finansiering af udvidet tilsyn og koordinering 

med For/DEP vedr. stor gebyrsag. Dette skal sikre, at de 

uhensigtsmæssigheder, der har været ift. fordelingen af myndigheds-

ansvaret, vil blive minimeret, samt at tilsynet med ordningen skærpes. 

 Udvikling og analyser  

KGR/IRK

/VKJ/PB 

 

Drejebog for overflytning af 

energispareindsatsen fra net- 

til handelsselskaberne 

Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse for arbejdet med udarbejdelse 

af beslutningsgrundlag og løsningsmodel for overflytningen til brug for 

konsulentanalyse.  

 

Den endelige løsningsmodel skal fastlægge indholdet af aftalen ift. fx 

hvilken administrativ model en overflytning kræver, hvilke selskaber og 

energiarter, der skal være omfattet, hvordan selve spareforpligtelserne 

fastsættes, hvordan der føres tilsyn hermed, hvordan besparelserne 

dokumenteres etc. Efter ministerens godkendelse skal det forelægges 

forligskredsen og ØU. Dette skal sikre et solidt beslutningsgrundlag ift. 

politisk beslutning om den fremtidige energispareindsats. 

IRK/VKJ/

KGR 

Analyse af evt. 

krydssubsidiering af 

koncernforbundne 

handelsselskaber 

Analysen skal koordineres med SET og skal se på de selskabernes 

økonomiske forhold ift. opnåelse af besparelser og dokumentation herfor. 

Analysen skal danne grundlag for videre arbejde med SET ift. tilsyn med 

den nye aftale. Analysen forventes at kunne afbøde kritik ang. mulig 

krydssubsidiering. 

PB/MCR Energikommissionen om ES  

PB/ 

IRK/KGR 

Ny energiaftale/EE-analyse  

Note: [XX] angiver eventuelle yderligere årsværk i forlængelse af Ø-udvalgssag om styrkelse af tilsyn og administrationsindsatsen. 

 


