Møde i Energisparerådet den 26. januar 2016 kl. 9.00-12.00
Deltagere på mødet:
Lone Møller Sørensen, Formand
Marianne Bender, Energitjenesten
Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark
Anne lund Andersen, DI
Henrik Lilja, Håndværksrådet
Tina Sander, Dansk Energi
Peter Stigsgaard, Energi- og Olieforum
Frits Møller Andersen, RISØ DTU (for Danske Universiteter)
Jette Miller, De frie energiselskaber
Simon Rasmussen, TEKNIQ
Niels Bahnsen, FRI (deltog ikke under drøftelse af Energisparerådets fremtid)
Kern Lærkholm Petersen, Forbrugerrådet
Torben Kaas, Dansk Byggeri
Per Heiselberg, Aalborg Universitet
Nils Elmegaard, Landbrug og Fødevare
Per Jensen, HMN
Louise Overvad Jensen, Dansk Fjernvarme
Suppleanter
Kamilla Thingvad lod sig repræsentere ved Tina Sander.
Mette Hansen, Naturgasselskaberne lod sig repræsentere ved Per Jensen, HMN.
Medlemmer som havde meldt afbud:
Søren Dyck-Madsen, DØR
Thomas Schoubye Poulsen, REO
Søren Büchmann Petersen, Dansk Erhverv
Ikke til stede:
Birthe Rytter Hansen, KL
Øvrige deltagere:
Astrid Rathe, Energistyrelsen
Thore Stenfelt, Energistyrelsen
Signe Christiansen, Energistyrelsen
Peter Bach, Energistyrelsen
Jette Ellegaard Vejen
1. Velkomst og introduktion ved Formanden
Formanden bød velkommen til Energisparerådets første ordinære møde i 2016. Der var sendt
dagsorden ud forud for mødet. Der var modtaget afbud fra Kamilla Tingvad fra Dansk Energi
forud for mødet. Hun blev suppleret af Tina Sander. Naturgasselskabernes medlem Mette
Hansen havde meldt afbud, i stedet var de repræsenteret ved Per Jensen fra HMN.

Birthe Rytter Hansen, KL var ikke til stede og Niels Bahnsen kom senere.
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Dagsorden blev godkendt uden nogen kommentarer.

Der blev budt velkommen til en ny interesseorganisation i Energisparerådet, nemlig De Frie
Energiselskaber (DFE), som repræsenteres ved Jette Miller (Adm. Dir.). Jette introducerede
kort DFE, som repræsenterer de frie energiselskaber herunder E.ON og DONG. Organisationen
har særlig fokus på el, gas og energibesparelser. Der var efterfølgende en bordrunde for at
introducere Jette til rådet.
2. Den fremtidige koordinering og rådgivning af den danske energispareindsats
Inden mødet havde rådets medlemmer modtaget et brev fra ministeren, hvor de var blevet
informeret om, at der arbejdes for at Energisparerådet omlægges til en paneltilgang.

Astrid Rathe, kontorchef i Energistyrelsen, orienterede om de overvejelser og drøftelser, der
har været i Energi -, forsynings og klimaministeriet omkring Energisparerådet og den
fremtidige koordinering med interessenter inden for energispareindsatsen.
Det havde været ønskeværdigt med en tidligere inddragelse af rådet i overvejelserne om
omlægningen af Energisparerådet. Dog vurderes der at være god mulighed for inddragelse af
rådet i processen omkring udvikling af paneltilgangen frem mod oktober 2016, hvor den i
givet fald skal implementeres. Derimod har der været brug for en hurtigere proces omkring
lovprocessen, der skal sikre omlægningen af rådet, da lovforslaget skal behandles i
Folketinget i foråret, hvis det skal træde i kraft inden udpegning af medlemmer til september
2016, hvor den nuværende periode udløber. Det har bl.a. krævet igangsættelse af den
eksterne høring den 26. januar 2016.
Om baggrunden for forslaget om paneltilgangen orienterede Astrid, at det baserer sig på en
vurdering af opgavebortfald og hvordan man kan styrke den koordinerende dialog om
understøttelse og udvikling af energispareindsatsen samtidig med, at der sikres en mere
målrettet og effektiv anvendelse af aktørernes og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets
ressourcer, så arbejdet opleves som relevant og gives tilstrækkelig prioritet. Forslaget baserer
sig endvidere på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets gode erfaringer med paneler fx
ifm. implementering af BR15 (bygningsreglement).
Astrid bekræftede, at det er hensigten grundlæggende at videreføre Energisparerådet som ét
bredt sammensat, stående panel, der behandler alle typer energispareaktiviter både i forhold
til husholdninger, bygninger, SMV'er og industri. Den brede tilgang vurderes nødvendig for at
videreføre Energisparerådets styrker som forum for videndeling, bred koordinering og
udvikling af energispareindsatsen. Det udelukker dog ikke muligheden for at udnytte den
eksisterende adgang til også at nedsætte flere smallere paneler, hvis det i tillæg kunne
vurderes hensigtsmæssigt.
Til det formål vurderes lovbundenhed hverken nødvendig eller nødvendigvis gavnlig.
Ydermere undgås den tunge administration, som knytter sig til en lovbunden ordning.
En fast paneltilgang vil modsat Energisparerådet ikke være forankret ved lov, da dette
betyder, at man ved en paneltilgangen opnår større fleksibilitet til at indkalde
interessenterne, når det timingsmæssigt er mest hensigtsmæssigt ift. planlægning af konkrete
implementeringsinitiativer og øvrige processer (fx analyser og evalueringer). Astrid
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bekræftede i den forbindelse, at paneltilgangen dog bør implementeres under hensyntagen til
en vis regelmæssighed i dialogen, som er væsentlig for panelets koordinerende og
vidensdelene funktion.
I forhold til den videre proces, opfordrede Astrid til en åben og konstruktiv dialog om den
fremadrettede model med henblik på at sikre de bedst mulige vilkår for
interessentinddragelsen i koordineringen og udviklingen af energispareindsatsen. Der blev
åbnet op for indspil ved nærværende møde, men også peget på muligheden for indspil i
forbindelse med høringen af lovforslaget, selvom dette i sig selv ikke relaterer sig til den
fremadrettede model, idet selve lovforslaget jo er meget kortfattet og reelt kun vedrører
ophævelsen af bestemmelsen om Energisparerådet i sin nuværende form. Herudover ville det
være muligt at drøfte sagen videre i de kommende måneder både ved direkte kontakt til
Astrid og ved næste møde i rådet, som med fordel kunne afholdes før juni af hensyn til at sikre
muligheden for et fælles indspil fra rådet så tidligt som muligt.
Drøftelser med rådet
Efter Astrid havde præsenteret tankerne omkring omdannelsen af rådet åbnede formanden
op for kommentarer og spørgsmål.
Indledningsvist understregede formanden, at der altid havde været paneler parallelt med
Energisparerådet, men at paneler typisk har haft et mere snævert fokus og været
tidsbegrænset. Derimod har Energisparerådet haft til formål at koordinere og rådgive i
bredden, samt på eget initiativ at tage emner op, hvilket netop har været en styrke ved
Energisparerådet.
Formanden opfordrede medlemmerne til, at fokusere på indhold og rammer for
Energisparerådet fremfor den proces hvor under Energisparerådets fremtid er sat til debat.
Flere i rådet var glade for at få flere ord på tankerne omkring omdannelsen til en paneltilgang
– både fra ministeren og Astrid. Undervejs udtrykte et større antal medlemmer, at de var
utrygge eller manglede klarhed omkring panelmodellen og bekymret for at rådets betydning
ville blive udvandet. Det er derfor nødvendigt med flere drøftelser og informationer i de
kommende måneder.
Langt hovedparten af medlemmerne udtrykte, at de foretrak ét bredt panel af hensyn til at
sikre bedst mulige vilkår for koordinering og videndeling. Kun meget få medlemmer udtrykte,
at de foretrak smalle paneler af hensyn til at sikre bedre vilkår for at gå i dybden med
bestemte problemstillinger.
Rådet drøftede herefter, om der fortsat burde eksistere en forpligtelse til at rådgive
ministeren eller om rådgivning af ministeren kun skal ske, hvis der er oplagte emner og
problemtikker at rådgive ministeren om. Herunder tilkendegav et mindre antal medlemmer,
at de mente, at en forpligtigelse til at rådgive ministeren var helt afgørende. Hovedargumentet
for at bevare rådgivning af ministeren var, at man frygtede mindre incitamentet til at deltage i
panelets arbejde, hvis rådgivningsfunktionen frafaldt som en fast bestanddel. Et mindre antal
medlemmer gav udtryk for, at det ville være at foretrække, at bevare muligheden for at
rådgive ministeren. Et større antal medlemmer tilkendegav omvendt, at de ikke anså
rådgivningsfunktionen som afgørende i en erkendelse af, at det i mange tilfælde ikke har ført
til tilstrækkeligt kvalificerede og konkrete anbefalinger. I den forbindelse blev det fremhævet
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af nogle, at rådgivningen i rådet har været baseret på korte workshops, som har lidt under
intern kritik i rådet for ikke at være relevante nok og derfor ikke egnet til at danne grundlag
for rådgivning af ministeren. Et enkelt medlem understregede, at der har været meget lille
engagement fra størstedelen af rådets medlemmer omkring deltagelse i planlægning af rådets
workshops. Et enkelt medlem gav også udtryk for, at rådet har lidt under begrænsede
ressourcer.
Drøftelsen omkring hvorvidt, paneltilgangen skal være lovbundet fyldte ikke meget på mødet.
Meget få medlemmer mente, at rådet burde være lovbundet. Her var bekymringen igen, at
arbejdet ville blive udvandet, hvis ikke det var lovbundet. Et større antal af rådets medlemmer
mente omvendt ikke, at dette element var afgørende for det fremtidige arbejde. Flere
fremhævede i denne forbindelse, at det afgørende snarere var, at den brede tilgang blev
bevaret i et fast panel.
Et enkelt medlem fremførte, at det ville have været naturligt, at der var blevet taget initiativ til
at lave en evaluering af Energisparerådet, som kunne ligge til grund for oplæg til ændring.
Efter disse indledende drøftelser i rådet, konkluderede formanden, at rådet har det
overordnede synspunkt, at det er vigtigt, at paneltilgangen foregår i nogle faste rammer, hvor
særligt bredde, videndeling og koordinering prioriteres højt. For et større antal var også
rådgivningsdelen vigtig. Der synes dog at være forskellige opfattelser af, hvor bredt man skal
ud med rådgivningen. Der er således signaler om, at der skal være mulighed for rådgivning.
Forholdet omkring rådgivningen kan have indflydelse på, hvordan visse medlemmer af rådet
vil prioritere deltagelse i en paneltilgang.
Det blev aftalt med rådet, at de mødes til marts/april, hvor rådet kan give input til et fælles
indspil til en ny model.
3. Status på Energiselskabernes energispareindsats
Denne del blev meget kort, da forhandlinger stadig pågår. Forhandlingerne foregår nu på højt
niveau, da det er minister og departementschef, der er involveret. Der har været afholdt
gentagne møder og kontakt på anden vis med de involverede parter. Der er et klart ønske om
en aftale fra ministerens side, men det har indtil videre ikke været muligt at samle parterne
om en aftale pga. uenigheder parterne imellem om målfordeling og hvilke energibesparelser,
der skal kunne medregnes, som det også har fremgået af pressen. Fra Energistyrelsens side
forberedes så vidt muligt på en situation, hvor der ikke er en aftale, med henblik på hurtigst
muligt at kunne agere og skabe faste rammer om energispareindsatsen for selskaberne,
såfremt dette skal ske ved individuelle pålæg til samtlige omfattede selskaber.

4. Internationale analyser og rapporter om energieffektivisering
Til brug for dette punkt havde rådet på forhånd modtaget: Diskussionsoplæg om
Internationale analyser og rapporter om energieffektivisering
Peter Bach fra Energistyrelsen præsenterede nogle af de nyere internationale analyser og
rapporter om energieffektivisering (se præsentation).
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Orientering var tænkt som et overblik til evt. senere dybdegående drøftelse. Ved drøftelserne
blev det dog nævnt, at de strukturelle ændringer, som nævnes i analyserne, særligt vedrører
flytning fra energitung industri til handels- og servicebrancherne.
5. Tilskud til elintensive virksomheder
Til brug for dette punkt havde rådet på forhånd modtaget: Oplæg om tilskud til elintensive
virksomheder.
Jette Ellegaard Vejen fra Energistyrelsen gennemgik den nuværende tilskudsordning,
herunder Energistyrelsens retningslinjer for aftale om energieffektivisering (se
præsentation).
Der var efterfølgende lagt op til drøftelser med rådet. Her gjorde medlemmerne opmærksom
på en række elementer:










Der synes at være betydelige byrder for virksomhederne i forbindelse med PSO: Her blev
det særligt fremhævet, at energiledelse er meget tungt for virksomhederne at
implementere, og DI påpegede, at flere af deres medlemmer fravælger ordningen pga.
administration. Der er dog mulighed for at indgå en fælles brancheaftale, hvorved
administrationsbyrden for den enkelte virksomhed reduceres, da dele af administrationen
går over til brancheforeningen.
I forhold til den fremadrettede indsats blev det påpeget, at det ville give mening, hvis det
fremadrettet kun var virksomhedernes energiforbrug, der afgjorde, om man kunne være
med i ordningen – og ikke om virksomheden tilhører en særlig branche (Annex 3).
Herunder blev der spurgt ind til de seneste evalueringer af ordning samt ordningens
effektivitet. Evalueringerne kan findes på Energistyrelsens hjemmeside:
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/aftaleordning/tilskudenergispareafgift-aftale Der blev ligeledes spurgt ind til evaluering af ordningen, og det
blev svaret, at sidste evaluering er fra 2003, men samtidig blev der henvist til
Energistyrelsens hjemmeside, hvor alle evalueringerne er tilgængelige. Her fremgår det,
at sidste evaluering er fra 2013, og ikke som det blev nævnt på mødet 2003.
Energistyrelsen beklager fortalelsen på mødet.
Det ordnede formål med ordningen synes for nogle at være uklart. Er det bedre
konkurrenceevne eller energieffektivitet? Ordningen er en udmøntning af den politiske
aftale om Tilbagerulning af FSA m.v. og lempelser af PSO fra 14. juli 2014. Formålet med
tilskudsordningen er at sikre, at elintensive virksomheders konkurrenceevne ikke
svækkes mærkbart af betalingen af PSO og samtidig fremme energieffektivisering i
elintensive virksomheder.
I forlængelse af ovenstående punkt blev det fremhævet, at der stadig mangler nogle gode
rådgivningsydelser, der kan fremhæve de store potentialer, som stadig eksisterer derude.
Det blev pointeret, at Energisyn og PSO-ordning må kunne tænkes bedre sammen, således
at byrden for virksomhederne bliver mindre.
Det blev ydermere slået fast, at det er muligt for elintensive virksomheder, der er
tilskudsberettiget til tilskud til elintensive virksomheder, at søge om at få tilskud til opnåede
energibesparelser via Energispareordningen.
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6. Kommende møder i Energisparerådet
Det ordinære møde i juni fremrykkes til slutningen af marts/starten af april med henblik på, at
rådet her kan søge at opnå enighed om et fælles, konkret input til paneltilgangen.
Derudover forventes der fortsat at ligge et ordinært møde i september 2016.

7. Evt.
Rådet ville gerne have information og status på strikprøvekontrollen i forbindelse med
energiselskabernes energispareordning på næste møde.
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