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Kommissorium for temagruppe 4: Energibesparelser 
  

 

1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde 

Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor 
fossilfri i 2035 og tilsvarende at gøre den regionale transportsektor fossilfri i 2050. 
Det betyder, at energiforsyningen skal baseres på vedvarende energikilder.  

På den baggrund er projektet Energi på Tværs iværksat. Frem mod sommeren 2018 
skal projektet komme med forslag til aktiviteter, som bringer os nærmere en fossilfri 
energi- og transportsektor. 

Temagruppen skal tage udgangspunkt i det omfattende dokumentationsmateriale, 
som er produceret under første fase af Energi på Tværs.  

Energi på Tværs - rapporterne ”Energibesparelser og fleksibelt elforbrug” og 

”Energibesparelser” vurderer, at der på varmesiden kan ske besparelser på 28% i 
gennemsnit i hovedstadsregionen frem mod 2050. Potentialet for elbesparelser 
vurderes til mindst 21% ligeledes frem mod 2050. 

Arbejdet med energibesparelser og -effektivt er meget omfangsrigt. Af 
ressourcemæssige grunde fokuseres på energibesparelser i bygninger. 

Aktiviteterne skal koordineres og afgrænses i forhold til andre projekter, som er 

iværksat eller påtænkes iværksat af region og kommune. 

Temagruppens medlemmer kan foretage mindre justeringer af gruppens 
arbejdsopgaver på baggrund af deltagernes viden og faglige kompetencer. 

 

2. Formål 

Temagruppen skal fremkomme med forslag til aktiviteter, som vil reducere 

energiforbruget og CO2-udledningen i bygninger på kort og mellemlangt sigt. 

 

3. Opgaver 

Opgaver:  
Temagruppen har følgende opgaver:  

 
1) Identificere og beskrive kommunale energispareaktiviteter/kampagner, som 

giver gode resultater.  

2) Vurdere hvilke rådgivningsaktiviteter/tjenester hos forsyningsselskaberne som 
er særligt effektfulde. 

3) Anbefale velegnede finansieringsmodeller og forretningskoncepter, som kan 
mindske energiforbruget i private boliger (enfamiliehuse og 

flerfamiliebygninger), blandede bolig og erhvervsejendomme samt offentlige 
ejendomme.  Her kan med fordel inddrages OPP, OPI og ESCO – koncepter 
m.v. 
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4) Se på nye tværgående partnerskaber med det formål at gennemføre 
energibesparelser i bygninger.  

5) Inddrage nye teknologiske løsninger i videst muligt omfang, herunder brug af 
big data og fjernaflæste forbrugsdata samt samkøring af data fra Bygnings- og 

Boligregisteret (BBR) og Danmark Meteorologiske Institut (DMI) m.fl.  

6) Foreslå og igangsætte kommunalt samarbejde med en eller flere eksisterende 
energisparekampagner, herunder eksempelvis SparEnergi og BedreBolig, eller 
forretningsmodeller fx BetterHome, Sustain Solutions, m.fl. 

7) Afholde netværksmøder og faglige seminarer, hvor viden og erfaringer deles 
mellem Energi på Tværs partnerskabskredsen. 

8) Udarbejde bidrag vedr. energibesparelser til den strategiske energiplanlægning 
for Region Hovedstaden, herunder foreslå regulering, der fremmer 

energioptimering af bygninger. 

 

4. Leverancer og succeskriterier 

 
Leverancer: 
Temagruppen har følgende leverancer: 

 
A) Fremkomme med mindst tre forslag til business cases/indsatser på 

energibesparelsesområdet mellem kommuner og forsyningsselskaber målrettet 

enten private boliger, blandede bolig- og erhvervsejendomme, eller 
kommunale bygninger.  
 

B) Udarbejde et katalog over potentielle tekniske løsninger og modeller indenfor 
energieffektivisering af bygninger, som kommunerne kan anvende i forbindelse 
med den fremtidige energispareindsats. Lanceringen af kataloget kan følges op 

af netværksmøder og videndelingsarrangementer. 
 

C) Der er etableret mindst tre partnerskaber mellem kommunale og 

statslige/private aktører vedrørende energisparekampagner. 
 

D) Strategisk mål for energibesparelser på boligområdet, som kan indgå i den 

strategiske energiplan for hovedstadsregionen. 

 

Succeskriterier:  

Følgende succeskriterier er opsat for temagruppen: 
 

1) Energibesparelser i boligsektoren på 15% i 2025 (målt i kWh) som følge af 

tættere samarbejde på tværs af kommuner og forsyningsselskaber. 
 

2) At halvdelen af kommunerne i hovedstadsregionen anvender det udarbejdede 

katalog over tekniske løsninger i forbindelse med energirenovering af 
bygninger. 
 

3) At nye kommunale kampagner for energibesparelser er koordineret med 
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forsyningsselskabernes aktiviteter og statslige kampagner. 
 

4) At energibesparelser i bygninger indgår i den strategiske energiplanlægning for 
hovedstadsregionen. 

 

5. Tidsramme og aktivitetsplan 

Tidsramme: Januar 2017 – Maj 2018. 

Aktivitetsplan: Refererer til opgaverne beskrevet under afsnit 3.  

Opgave 
Nr. 

Opgavebeskrivelse. Q1 
2017 

Q2 
2017 

Q3 
2017 

Q4 
2017 

Q1 
2018 

Q2 
2018 

1 Beskrive de elementer, som gør 
at nogle kommunale 
energispareaktiviteter/kampagner 
giver gode resultater og andre 
ikke gør. 

      

2  Vurdere hvilke 
rådgivningsaktiviteter/tjenester 
hos forsyningsselskaberne som er 
særligt effektfulde. 

      

3 Anbefale velegnede 
finansieringsmodeller og 
forretningskoncepter 

      

4 Se på nye tværgående 
partnerskaber 

      

5 Inddrage nye teknologiske 
løsninger i videst muligt omfang, 
herunder brug af big data 

      

6 Kommunalt samarbejde med 

eksisterede 
energisparekampagner 

      

7 Afholde netværksmøder og 
faglige seminarer 

      

8 Bidrage vedr. energibesparelser 
til den strategiske 
energiplanlægning 

      

 

6. Temagruppens organisering 

Temagruppen referer til Energi på Tværs projektgruppen, som har det daglige ansvar 
for hele projektets fremdrift. 

Energi på Tværs sekretariatet vil deltage i temagruppens møder og det daglige 

arbejde.  

Temagruppen udpeger selv en tovholder og en assisterende tovholder, som skal lede 
gruppens arbejde. 

Medlemmer af temagruppen udpeges af de deltagende kommuner, 
forsyningsselskaber og relevante organisationer. 

Arbejdsfordelingen aftales indbyrdes mellem deltagerne. Temagruppen fastsætter selv 

antallet af møder og temagruppen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.  
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7. Afgrænsninger og relationer til andre temagrupper under Energi på Tværs 

Temagruppen for energibesparelser skal koordinere direkte med temagruppe 2 - 
energiproduktion angående et reduceret energiforbrug frem mod 2035. 

Energibesparelsesgruppen skal endvidere i nært samarbejde med temagruppe 1 - 

CO2-regnskab vurdere kommunernes CO2 – beregninger og de potentielle CO2-
reduktioner. 

8. Økonomi/ressourcer/finansiering 

Temagruppens indsats leveres af medarbejdere fra kommuner og 
forsyningsselskaber. Timerne indgår som medfinansiering i partners medfinansiering 

(til en timepris a 400 kr./time) af projektet.  

Ressourceindsatsen indgår i en samlet aftale mellem projektholderen Gate21 og den 

enkelte medlemsorganisation eller kommune. Aftalen omfatter kommunens eller 
forsyningsselskabets bidrag til alle de fem nedsatte arbejdsgrupper samt øvrigt 
engagement. 

Energi på Tværs har et budget til køb af faglig bistand fra Gate 21 og køb af 
konsulentydelser fra private konsulenter. Faglig bistand aftales med projektlederen. 

9. Evaluering 

Temagruppens arbejde vil indgå i en midtvejsevaluering, som færdiggøres den 1. 
september 2017 og i en afsluttende projektevaluering, som gennemføres i juni 2018. 

Evalueringerne vil primært bygge på deltagerevalueringer og feedback fra de 
deltagende medlemmer. 

På baggrund af midtvejsevalueringen kan der efterfølgende ske justeringer i 

temagruppens aktiviteter eller integration af nye opgaver. 

 


