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       September       August       Tidligere         November 

 

Generelt: 

Månedlige møder med  

forligskredsen – eller efter  

behov.  

 

Møde årligt i september: 

• status for nye initiativer, analyser og  

evt. videreførelse af initiativer 

• status på billiggørelseselementer   

• energistatistikken 

   2013  

   og frem 

Møde september: 

• første årlige 

statusmøde - status 

for nye initiativer, 

analyser og evt. 

videreførelse af 

initiativer samt status 

på billiggørelses-

elementer 

• energistatistikken 

• kommissorium for 

tilskuds- og 

afgiftsanalyse 

• Lovprogram 

2012/13 

Det har vi nået: 

• vedtage 4 lovforslag som 

udmønter: engrosmodellen, 

nettofordelsmodellen, løsning for 

barmarksværker, støtte til biogas, 

tilskud til landvind og VE i øvrigt, 

oliefyrsstop, omprioriterig af Go’ 

Energi. 

• drøfte screening og model for 

kystmøller 

• kommissorier/analyseoplæg for: 

bioenergianalyse, strategi for 

energirenovering af 

bygningsmassen (+ pulje), 

reguleringseftersyn.  

• smart grid road map 

•VVM og bundforhold undersøgelse 

igangsat for havvindmølleparker 

Møde 28. august: 

• drøftelse af udkast til model for kystmøller 

• aftale med energiselskaber om energibesparelser 

• puljemidler vedr. strategi for energieffektive køretøjer 

• strategisk energiplanlægning – udmøntning af pulje 

2013 og frem → 

• drøfte 

udbudsvilkår for 

havvind 2013 → 

• Igangsætte 

tilskuds- og 

afgiftsanalyse  

• drøfte analyser, 

som bliver 

færdige i 2013 og 

2014 

• 2015-drøftelse 

af videreførelse 

af initiativer og 

finansiering i 

aftalen 

      Oktober         December 

Møde november: 

• smart grid strategi 

• udrulningsplan for 

samtlige analyser 

• de sidste analyser 

sættes i gang 

• større puljer, inkl. 

understøttelse af 

omlægning fra oliefyr 

samt fremme af VE-

teknologi i fjernvarme 

• øvrige puljer, 

herunder bølgekraft 

• drøfe lovforslag om 

VE til proces  

Møde 

december: 

• smart grid 

strategi 

• endelig aftale 

med energi-

selskaberne om 

besparelses-

forpligtelse 

Opfølgning på energiaftalen 
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Energiaftalens efterårsmanøvre 

• Lovforslag VE til proces 

• Model for kystmøller 

• Aftale med energiselskaberne 

• Udmøntning af puljer –  

 fx omlægning fra oliefyr 

• Analyseudrulningsplan 
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Tilskuds- 

&  

afgiftsanalysen 

Reguleringseftersyn 

Effektive køretøjer 

2012 2013 2014-15 2016-17 

Analyse af den samlede 

energiindsats og mulige nye 

initiativer. 

Udarbejdes forud for at 

parterne mødes i 2018 for at 

drøfte initiativer efter 2020 

Opfølgning 

på 

gennemførte 

initiativer 

Udvekslingsforbindelser Elnet funktion 

Alternativ opfyld VE i  

transport 

Erhvervslivets energiforhold 

 

Smart Grid 

Energirenoverings strategi 

Eksisterende bygningsmasse 

Bioenergi-analyse 

Fjernvarme + 

overskudsvarme 

Gasinfrastruktur 

Analyseoverblik 
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Netværket for 

energirenovering 



Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved 

placering af billeder og objekter 

1. Højreklik på den aktuelle side og 

vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg “OK” 

 

Klimaplanen:  
 

• Regeringsgrundlaget: 40 % drivhusgasreduktion i 

2020 i forhold til 1990 

 

• Klimaplanen peger frem mod, hvordan målet kan 

nås 

 

• Bygningsområdet er interessant som 

indsatsområde. Hovedsageligt i sammenhæng 

med den kvoteomfattede produktion af energi  

 

• Efterfølgende fremsættes en klimalov i 2013, der 

opstiller rammerne for indfrielse af målet 
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