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Høringssvar på bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distribu-

tionsvirksomheder m.v. 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv lægger vægt på, at Danmarks opfyldelse af energispareforpligtelsen i medfør af di-

rektivet om energieffektivitet sker på en så omkostningsbevidst og samfundsøkonomisk optimal 

måde som muligt. 

 

Forpligtelsen søges i Danmark opfyldt gennem aftalen mellem Energi- forsynings- og klimamini-

steriet og net- og distributionsvirksomhederne inden for el, gas og fjernvarme om ”Energiselska-

bernes energispareindsats”. 

 

I bekendtgørelsen fastslås principperne om omkostningseffektivitet, krav om additionalitet og fo-

kus på slutbrugeren, hvilket Dansk Erhverv betragter som vigtige, grundlæggende krav. 

 

”Energiselskabernes Energispareindsats” har været genstand for flere evalueringer. Dansk Er-

hverv bemærker, at den seneste evaluering tyder på, at konkurrencen på markedet for energibe-

sparelser er utilstrækkelig, og at omkostningerne til energibesparelser under ordningen har været 

kraftigt stigende.  

 

Dansk Erhverv har bl.a. på den baggrund sat spørgsmålstegn ved, om energispareindsatsen er 

godt placeret hos de naturlige monopoler i net- og distributionsleddet, eller om opgaven bør pla-

ceres i et mere konkurrencepræget miljø. En alternativ placering kunne være hos handelsselska-

berne, hvilket kunne skabe mere markedsdynamik gennem den direkte kobling mellem forbru-

gerpriser og selskabernes omkostninger til energispareindsatsen. Dette har som bekendt også væ-

ret drøftet af regeringens Elreguleringsudvalg. 

 

Dansk Erhverv er opmærksom på den markante kritik, der fra flere aktørers side er blevet rejst af 

”Energiselskabernes Energispareindsats”, herunder navnlig kritikken af misbrug af ordningen og 

utilstrækkelig kontrol. Det kan i den sammenhæng konstateres, at den meget lille stikprøve, der 
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hidtil er blevet foretaget af de mange energispareprojekter, viser en utilfredsstillende høj fejlpro-

cent. 

 

Der er med bekendtgørelsen lagt op til at stramme kontrollen. Dansk Erhverv finder, at det for-

uden sikring af tilstrækkelig kontrol er væsentligt, at det løbende vurderes, om den nuværende 

ordnings gevinster står mål med kontrolbehovet, og om der er brug for mere gennemgribende 

ændringer. 

 

Med venlig hilsen 

Søren Büchmann Petersen 

Energipolitisk Chef 

 


