
ENERGISPARERA DET 

 

 Side 1 

Møde i Energisparerådet den 13. december 2017 kl. 12.00-15:00 

 

 

Deltagere: 

 

Energisparerådet 

Formand, Claus Bugge Garn  

Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri  

Kamilla Thingvad, Dansk Energi 

Søren Büchmann Petersen, Dansk Erhverv  

Anne Lund Wilhelmsen, Dansk Industri  

Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet 

Torben Ole Andersen, Aalborg Universitet 

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd  

Jacob Stahl Otte, Energi- og Olieforum 

Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark  

Janus Hendrichsen, Energitjenesten  

Kern Lærkholm Petersen, Forbrugerrådet Tænk 

Henrik Lilja, Håndværksrådet  

Mette Hansen, Naturgasselskaberne  

Anders Millgaard, De Frie Energiselskaber 

Søren Rise, TEKNIQ  

Majbritt Juul, FRI 

Kasper Bruun Knudsen, Landbrug & Fødevarer 

 

Energistyrelsen  

Marie Louise Hansen (deltog under punkt 7) 

Carl-Christian Munk-Nielsen (deltog under punkt 8) 

Laura Hviid Arildsbo (ref. og deltog under punkt 6)  

Birgitte Ostertag (deltog under punkt 6) 

 

Eksterne 

Christian Parbøl, Sekretariatet for Energitilsynet (deltog under punkt 7) 

 

Afbud 

Birthe Rytter Hansen, KL  

Louise Overvad Jensen, Dansk Fjernvarme 

 

  

R E FER AT  

 

 

8. januar 2018 

J.nr.  

Ref. LHA/HEA 

 

 

 



 

 Side 2 

 

1. Velkomst v/ Formanden  

 

Formand Claus Bugge Garn bød velkommen og orienterede om dagsordenen for mødet. For-

manden gjorde opmærksom på, at det ikke havde været muligt at imødekomme ønsket om, at 

have et punkt på dagsordenen om Bygningsreglementet. I stedet ville Energisparerådets med-

lemmer blive inviteret til et informationsmøde om det nye Bygningsreglement og ændringer-

ne til 2020-klassen i januar. Der ville ikke være tale om et ordinært møde i Energisparerådet, 

men om et kort informationsmøde, i lyset af at det ikke havde været muligt at få punktet på 

dagsordenen på indeværende møde. Formanden orienterede om, at invitationen ville følge. 

Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen ville orientere på mødet.  

 

2. Tilbagemelding fra formandens møde med energi-, forsynings- og klimaministeren 

 

Formanden orienterede fra sit møde med energi-, forsynings- og klimaministeren i september 

måned, hvor Energisparerådets input til et nyt energiudspil var blevet overbragt til ministeren. 

På mødet var det også blevet aftalt, at ministeren skulle mødes med det samlede Energispare-

råd, hvorfor ministeren på indeværende møde ville deltage og tage en dialog med Rådet (jf. 

punkt 3).  

På den baggrund var der en kort drøftelse af hvilke emner, der skulle tages op med ministeren. 

Der var enighed om, at vende hvordan Energisparerådet også fremadrettet bedst kunne kom-

me med input og støtte. Derudover var der enighed om at sende en signal om betydningen af 

en bred og ambitiøs energiaftale og betydningen af energieffektiviseringsindsatsen i et nyt 

energiudspil. Der var også enighed om at sende et signal om betydningen af de danske ek-

sportmuligheder inden for energieffektiviseringsområdet og betydningen af et hjemmemarked 

i den sammenhæng. Desuden var der et ønske om at tage fremtiden for Energimærkningsord-

ningen op med ministeren.  

 

3. Dialog med energi-, forsynings- og klimaministeren 

 

Energi-, forsynings- og klimaministeren takkede Energisparerådet for den aktive indsats og 

for de input, ministeren allerede havde modtaget. Ministeren orienterede om, at man var i 

gang med at se på elementerne i et nyt energiudspil, herunder på energieffektiviseringsindsat-

sen og på hvad der skulle følge efter udløbet af den eksisterende energispareordning. Ministe-

ren sagde, at han fortsat gerne modtog input fra Energisparerådet i denne sammenhæng. Mini-

steren orienterede også om, at data og digitalisering ville blive vigtige elementer i den fremad-

rettede energieffektiviseringsindsats, og at ministeren meget gerne modtog input fra Energi-

sparerådet på det område.  

Fra Energisparerådets side fremførtes de fælles synspunkter, jf. punkt 2.  

 

4. Årshjul 2018 

 

Formanden henviste til årshjulet for 2017, som var blevet fulgt tæt af Energisparerådet, om-

end der havde været nogle tidsmæssige forskydninger over året. Formanden anmodede Rådet 

om input til aktiviteterne for 2018.  

Fra Rådets side blev følgende mulige emner nævnt:  

- Opfølgning på spørgsmålet om energieffektiviseringsindsatsen i et energiudspil.   

- Fremtiden for Energimærkningsordningen. 
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- Energieffektivisering i forhold til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrati-

onsprogram (EUDP).   

- Input vedrørende muligheder og udfordringer ift. data og digitalisering.  

- Samspillet mellem energieffektiviseringer og lagring og mellem energieffektiviserin-

ger og det smarte elnet (smart grid).  

- Renoveringsstrategi for bygninger.  

- Fortsat opfølgning på det reviderede Energieffektiviseringsdirektiv (EED) og det revi-

derede Bygningsdirektiv (EPBD), herunder implementeringsarbejdet. 

Muligheden for eksterne oplægsholdere blev endvidere taget op, og der ville blive set på, 

hvem det kunne være relevant at invitere.  

 

Formanden mindede om at forslag også kunne sendes skriftligt inden årets udgang til Energi-

styrelsen (lha@ens.dk) med henblik på, at der blev sendt et udkast til årshjul for 2018 ud i ja-

nuar.  

 

5. Orientering om rundbordsdiskussion om finansiering af energieffektivisering i 

Danmark 

 

Formanden orienterede om, at EU-Kommissionen og FN’s ”Environment Finance Initiative” 

havde afholdt en rundbordsdiskussion om finansiering af energieffektivisering i København 

den 16. november. Energisparerådet havde været medvært. Formanden var blevet anmodet 

om en opfølgning på arrangementet og spurgte til Rådets interesse heri.  

 

Der var bred opbakning til et opfølgende arrangement, hvor Energisparerådet var medvært 

med forbehold for ressourcebehovet og med ønske om, at flere finansielle investorer deltog i 

et opfølgende arrangement.  

 

6. Afrapportering vedrørende forhandlingerne om et revideret EED og EPBD 

 

Specialkonsulent Birgitte Ostertag og Specialkonsulent Laura Hviid Arildsbo fra Energisty-

relsen orienterede om status for forhandlingerne af det reviderede EED og EPBD siden den 

seneste orientering i Energisparerådet den 7. september 2017. Ift. EPBD var forhandlingerne 

mellem Rådet og Europa-Parlamentet i gang og ift. EED forventedes de først igangsat i 2018.  

 

7. Styrket tilsyn med Energispareordningen  

 

Kontorchef Marie Louise Hansen (MLH) fra Energistyrelsen og Kontorchef Christian Parbøl 

(CP) fra Energitilsynet orienterede om arbejdet med Energispareordningen, hvor der var sket 

en styrkelse af kontrol og tilsyn med tilføjelse af ekstra ressourcer i hhv. Energistyrelsen og 

Energitilsynet. MLH orienterede om det igangværende arbejde i Energistyrelsen, herunder 

med stikprøvekontrollen. CP orienterede om arbejdet i Energitilsynet, som havde fokus på 

omkostningerne ifm. udmøntningen af Energispareordningen og kontrol af om de aftaler, som 

energiselskaberne indgår, bliver indgået på markedsmæssige vilkår.  

 

8. Orientering om stikprøvekontrol af energimærkninger 

 

mailto:lha@ens.dk
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Kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen (CCMN) fra Energistyrelsen orienterede om den se-

neste rapport vedrørende kvalitetskontrol for energimærkninger og forklarede om de typiske 

fejl, der var blevet fundet i kvalitetskontrollen. CCMN forklarede med henvisning til rappor-

ten, at der var igangsat en række nye initiativer med henblik på at løfte kvaliteten af energi-

mærkningerne, herunder at fastholde et højt niveau for påtaler og offentliggørelse af energi-

mærkningsfirmaer, som ikke har fået rettet op på kvaliteten, at indføre nye regler som giver 

mulighed for at påbyde ekstraordinært besøg fra de certificerende organer, at øge den digitale 

kontrol i indberetningsprogrammerne for at reducere fejlmulighederne og at udarbejde under-

visningsmateriale på baggrund af de alvorlige fejl, der er fundet i kontrollen, og opfordre ud-

dannelsesinstitutionerne til at indgå partnerskab med branchen for at styrke erfaringsopsam-

lingen.  

 

9. Opsamling og Evt. v/ Formanden 

 

Formanden samlede op fra mødet og mindede medlemmerne om at sende input til Rådets ak-

tiviteter i 2018 inden årets udgang.  

 

Medlemmerne takkede afslutningsvist for formandens arbejde og indsats i 2017.  

 

 

 

 

 


