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• Founded in 2005 in Copenhagen 

• Today 31 employees and students 

• Energy systems and policies analyses 

• Interdisciplinary integration in close dialogue 
with client and stakeholders 

• Clients world wide 

 



Outline 

• The Danish context 

• Use of subsidies 

• Funding and organisation 

• Standardised savings 

• Success through evaluation 
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THE DANISH CONTEXT 
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Decoupling economic growth and 
 energy consumption 
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Gross domestic product (GDP) 
Gross energy consumption, corrected 
Energy intensity (Energy consumption / GDP) 



Danish EE instruments 
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(Voluntary agreements for 
energy intensive companies) 

EU labelling of appliances 

Grass root energy activities 

Energy company obligation  
(audits, information, subsidy) 

Knowledge Centre for Buildings 

EU MEPS for appliances 

Building codes Taxes 

Public sector activities 

Labelling of buildings 

INFORMATIVE 

NORMATIVE ECONOMIC 

ETS: CO2 quotas 

Temporary subsidies 



Case example: 
The Electricity Savings Trust 

• Technology procurement 

– Consultation with producers 

• Labelling 

• Listing suppliers/installers 

• Guidebook for energy advisors 

– The little blue on energy savings pumps 

• Rebates to kick-start interest 

– Limited period only! 
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Synergy versus overlap 
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EE policies anno  2010 Households Public sector Trade and 
industry 

Energy 
intensive 
industry 

CO2-quotas x x x X 

Taxes X X x x 

Energy company obligation X X X X 

(Energy Saving Trust) X X x * x * 

Building codes X x x 

Building labelling X x x 

Appliances – EU MEPS and 
labelling 

X x x 

EE in the public sector X 

* From 2010 



USE OF SUBSIDIES 
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Prevalent subsidy types for consumers 

• Industrial voluntary agreements 
– Energy tax refund provided EE improvement efforts 

• Kick-start of market 
– Rebates / cash backs at purchase of appliances and 

equipment 

– Grant for building envelope improvements (a.o.) 
• (Employment agenda) 

• Energy efficiency obligation 
– Payment by obligated parties and/or third parties for 

energy savings 
• Consumers receive advice and/or financial support 
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Energy efficiency obligation 

• Funded via consumer rates 
• Administrator the scheme 

– Energy companies have long history of providing EE 
services 

• Keeping it simple 
– Requirement is involvement prior to EE 
– Deemed & calculated savings 

• Intervention method at the discretion of the obliged 
parties 
– Advice, financial support, both 

• Costs in 2010 varied greatly with an average of 1.86 
฿/kWh (37 øre/kWh) first years savings 

• Socio-economic electricity price = 3.65 ฿/kWh (73 øre/kWh) 
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Proof of “unbroken chain” 

• Involvement before 
realisation of savings 

• Signed agreements for 
larger savings  
(+20 MWh) 

• Hand-over of savings 
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Energy 
company 

Third 
party? 

X party? 

Consumer 

฿? 

฿? 

฿? 

฿? 
Y party? 



Market place for third party 
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Reporting 
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Danish Energy 
Agency 

Danish Energy 
Regulatory Authority 

• Balance – Obligation met? 
• Sample checks – Adherence to rules? 
• Independent evaluation – Policy  

cost-effectiveness and adjustment needs? 

• Balance – Justified costs? 

Branch 
organisation 

Electricity 
companies 

Branch 
organisation 

District heat 
companies 

Oil 
companies 

Branch 
organisation 

4 natural gas 
companies 

Audits –  
Correct 
documentation? 

Costs Savings 



2010 first year savings and costs 
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  Cost 
Saving 

registered 

Average cost per 

saving 

  mio. DKK GWh øre/kWh ฿/kWh 

Electricity 

companies 
379,5 908 41,75 2,09 

Natural gas 

companies 
144,6 344 41,98 2,10 

District heat 

companies 
200,8 704 28,53 1,43 

Oil companies 24,2 72 33,45 1,67 

TOTAL  749,1  2029  36,91 1,86 
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Socio-economic cost 
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STANDARDISED SAVINGS 
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Determining savings 

• Standard values 
– Must be used if they exist for a given EE measure 

– Typically private consumers 

– Savings = Number * standard value 

• Specific calculations 
– Can only be applied if no standard value exists 

– Mixed projects where only a share of the savings are 
covered by standard values must be calculated specifically 

– Larger savings in industry must use these 

• Marketing 
– Must be targeted at specific customers 

– Rarely used 
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Standard values 

• Why? 
– Simplify work for all 

• Although communication to end-user can be difficult 

• Applied where averages are justified 
– Typically smaller units such as households and 

smaller buildings 

• Professionally qualified estimate 

• Actual savings at end-user level may deviate 
plus/minus 
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Updating standard values 

• When? 
– Once every year 

• A technical work group decides whether there is a need for 
adjustment 

– And when need arises  
• Initiate separate market investigations 

• Who? 
– Obliged parties  

• With assistance from the Danish Technological Institute 

– Values are subject to approval by the Danish Energy Agency 
– Affects only the future savings 

• What? (adjustment options) 
– Remove/add solutions 
– Change values (use, EE increase, consumer facilities) 
– Methodology (baseline, free-rider, priority factors) 

21 

Success 
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Can be found at: 
http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx 
(in Danish only) 

http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx
http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx
http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx
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Beware! 

If one measure is dominating  

then check the circumstances 
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EVALUATION 
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Evaluation 

Implementation 

Adjustment 

Success 



Do evaluate! Frequently! 
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• Aim 
– Systematic investigation that delivers quality information 

in time for decision-making 
• Suitable political instrument – Value for money 
• Adherence to rules and obligation 

• Policy instruments for energy efficiency are not 
“mechanical” and often they do not work as intended! 
– Market situations change 
– Creativity identifies new solutions and loop holes 

• A quality evaluation has a balance between 
– Evaluation questions 
– Methods 
– Data 
– Resources (costs & time) 

Success 



Evaluation practise today 

• Approach 
– Aim and use clear 
– Independent party 

• Results publically available  
• Guidebook on evaluation 

– Signal value 
– Common terminology 
– Three levels of ambition 

• Consequence 
– Policies are adjusted based on evaluation results 
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A 

C 

B 

Success 



Conclusion 

• Not one but a portfolio of policies is required 
– Coordination necessary 

• All sectors of the economy can benefit 

• Apply subsidies for end-users carefully 

• Standardisation is key to reducing administrative 
burden 

• Learning through evaluation 
– Proving net-impact is important but does not have to 

be proven in all steps of the process 
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Thank you for your attention! 

Contact details: 
kdm@eaea.dk 
+45 6039 1709 
www.eaea.dk 

mailto:kdm@eaea.dk
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Summary of the presentation on Danish experiences 

Topic: “Sharing Energy Efficiency Policies in Denmark” 

By Mr. Kirsten Dyhr-Mikkelsen 

The presentation gives illustrative examples of the key elements in delivering cost-

effective energy efficiency in Denmark that may be of relevance to the design of the 

Thai Standard Offer Programs. Lessons learned include among other the following: 

1) Not one but a portfolio of policies are required to reach national 

development targets – In Denmark, the main energy efficiency policies are 

energy taxes, minimum energy performance standards and labelling, and the 

energy efficiency obligation placed on the energy distribution companies. The 

philosophy is to use market forces to drive forward the intended energy 

development and to keep the administrative set-up simple. Integral to the 

liberal approach is to allow for third party involvement in form of for example 

ESCOs or installers in the realisation of the savings. 

 

2) All sectors of the economy can benefit from energy efficiency – Energy 

efficiency efforts not only target the consumption in the residential and tertiary 

sectors but also consumption the industrial sector. Typically the savings 

achieved in the industrials sector will be most cost-effective from a socio-

economic aspect.  

 

3) Subsidies should be applied carefully – Subsidies can be a key in 

triggering action among end-users and bring about market change. However, 

subsidies should not be used uncritically. A combination of advice and 

financial support is currently used in the energy efficiency obligation system, 

and historically, voluntary agreements with industrial end-users were 

combined with tax relief and subsidies. But subsidies have mostly been used 

for a limited time to kick-start an interest in a campaign or a product– the 

underlying assumption being that once the producers, retailers, installers, and 

customers are aware of the product and the product has become more easily 

available then subsidy is no longer required. It is the Danish experience that if 

an appliance subsidy exists over a longer period the net-effect is reduced. 

Examples will be given of the types of subsidies used in Denmark and how the 

level is decided. 
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4) The situation changes constantly and evaluation is a pre-requisite to 

cost-effective policies – Even the best thought out policy scheme will 

contain some elements that do not work completely as intended and an 

assessment of the functioning of the scheme will have to be made some time 

after the introduction. Furthermore, as time progresses markets and end-use 

consumption change and it is critical to review the regulatory framework in 

order to take these into account and ensure that energy efficiency 

improvements are actually made and that these are achieved cost-effectively. 

The Danish Energy Agency therefore solicits independent evaluations at 

regular intervals to assess the various aspects of the existing policies with the 

aim to adjusting the schemes or introducing new policies. Examples of such 

are provided in the presentation. 

 

 

5) Additionality is important but does not have to be proven in all steps of 

the process – The greatest challenge is to monitor cost and to assess the 

additionality (net-impact) of the efforts. When setting the target for the 

obligated parties the lack of additionality is taken into account by the regulator 

and the only proof of additionality placed on the energy companies is that they 

must document their involvement in persuading the end-user to choose an 

energy efficient solution. Ex-post assessment of additionality is left to the 

independent evaluation and the result included in the target setting and 

permissible solutions for the next period. The presentation will show how 

additionality and costs are estimated in the energy efficiency scheme. 

 

6) Standardisation is key to reducing administrative burden – Standard 

values for deemed savings for common technologies can be used so as to 

diminish the administrative burden for all involved parties. In the Danish 

standard value catalogue the savings of a solution is the difference between 

the average available in the market (and not the existing appliance or average 

existing stock of appliances) and the chosen energy efficient product. This 

approach simplifies matters for both regulator and obliged parties and takes 

into consideration the likely additionality. Also support materials for energy 

advisers can be standardised. 

 

.............................................................................. 
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สรุปการบรรยาย ประสบการณ์จากเดนมาร์ค 

หัวข้อ “Sharing Energy Efficiency Policies in Denmark 

โดย Mr. Kirsten Dyhr-Mikkelsen 

การบรรยายนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างของส่วนประกอบหลักๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและ
ประสบการณ์จากประเดนมาร์ค ซึ่งอาจจะให้ประโยชน์ ได้บ้างในการออกแบบโครงการ SOP ในประเทศไทย 

1) จ าเป็นต้องใช้นโยบายอย่างครอบคลุมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการประหยัดพลังงาน-ในประเทศเดน
มาร์ค นโยบายหลักในการอนุรกัษ์พลงังานประกอบด้วย ภาษีพลังงาน, มาตรฐานการใช้พลังงานข้ันต่่าและการติดฉลาก
และการบังคับใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency Obligation-EEO) โดยบริษัทพลังงาน 

แนวความคิดหลักก็คือการใช้พลังของตลาดเป็นตัวขับเคลือ่นการอนุรักษ์พลังงานและพยายามจัดระบบบริหารจดัการให้
เรียบง่ายและบูรณาการให้บุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังง าน เช่น บริษัทจัดการพลังงาน 

(ESCO) และบริษัทติดตั้งอุปกรณ์ 

2) ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจควรได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พลังงาน-การประหยัดพลังงานไม่ควรตั้งเป้าไป
ที่บ้านอยู่อาศัยและภาคงานบริการ (Service Sector) เท่านั้น แต่ควรค่านึงถึงภาคอุตสาหกรรมด้วย โดยทั่วไป การ
ประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมจะให้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุน ในมุมมองด้าน สังคมและเศรษฐกิจ 

3) การให้เงินสนับสนุนควรน ามาใช้อย่างระมัดระวัง-เงินสนับสนุนเป็นสิ่งส่าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงในตลาด อย่างไรก็ตามเงินสนับสนุนไม่ควรใช้ โดยไม่พิจารณาให้ถ่ีถ้วน ใน
ปัจจุบันระบบ EEO จะให้การส่งเสริมทั้งในรูปแบบของการให้ค่าปรึกษา และให้เงินสนับสนุนร่วมกัน และที่ผ่านมาก็มี
การใช้วิธียกเว้นภาษี (Tax Relief) และให้เงินสนับสนุนร่วมกัน ในโครงการจัดท่าข้อตกลงการอนุรักษ์พลังงาน แบบ
สมัครใจ (Voluntary Agreement) ส่าหรับภาคอุตสาหกรรม แต่การให้เงินสนับสนุน ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาจ่ากัด 

เฉพาะในช่วงแรกๆที่ต้องการ เปิดตัวโครงการหรอืสินค้า ข้อสมมติฐานที่ส่าคัญตรงนี้ ก็คือ เมื่อ สินค้า , ผู้ค้าปลีก, ผู้ติดตั้ง
และลูกค้า ตระหนักและเข้าถึงสินค้าและสินค้ามีจ่าหน่ายอยู่ทั่วไปแล้วก็ไม่จ่าเป็นต้องให้เงินสนับสนุนอีกต่อไป จาก
ประสบการณ์ของประเทศเดนมาร์ค ถ้าการให้เงินสนับสนุนเป็นระยะเวลานาน ผลที่ได้จะลดลง ซึ่งจะมีการน่าเสนอ
ตัวอย่างประเภทของเงินสนับสนุนด้วยในการบรรยาย 

4) สถานการเปลี่ยนแปลงเสมอดังน้ัน การประเมินผลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินนโยบายท่ีคุ้มค่า-
นโยบายที่ได้คิดไว้อย่างดีแล้ว อาจจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่ใช้งานไม่ได้จริงตามที่คาดไว้  และจะต้องท่าการการ
ประเมินหลักจากที่ได้เริ่มใช้นโยบายน้ันไปแล้ว นอกจากนี ้ตลาดและการใช้พลังงานอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเช่นกัน 

ดังนั้น จึงจ่าเป็นจะต้องทบทวน กรอบนโยบายและกฎเกณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการปรับปรุงสิทธิภาพการใช้พลังงานเกิดข้ึน
จริงและได้รับผลส่าเร็จอย่างคุ้มค่า ดังนั้นหน่วยงานด้านพลังงานของประเทศเดนมาร์คได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบ



 

2 of 2 

 

ประเมินผลโดยหน่วยงานอิสระ เป็นระยะๆ เพื่อประเมิน แง่มุมต่างๆของนโยบายที่มีอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะ
ปรับปรุงแผนงานหรือริเริ่มนโยบายใหม่ๆ ข้ึนมา ในการบรรยายจะมีตัวอย่างมาน่าเสนอ 

5) ผลการประหยัดส่วนเพ่ิม (Additionality) มีความส าคัญต่อการบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ การพิสูจน์
ผลการประหยัดส่วนเพ่ิมไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องท าในทุกขั้นตอนของโครงการ- ความท้าทายของการด่าเนินโครงการ
ที่ส่าคัญคือ การประเมินและติดตามค่าใช้จ่ายและผลประหยัดส่วนเพิ่มของการด่าเนินการ  เมื่อมีการตั้งเป้าหมายการ
ประหยัดพลังงานใหก้ับผูบ้ังคับใช้เกณฑ์ หน่วยงานก่ากับจะประเมินผลประหยัดส่วนเพิ่มจากเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้
พลังงานที่ได้เลือกใช้เทคโนโลยีประหยัดพลงังาน การประเมินผลประหยัดพลังงานส่วนเพิ่มหลังจากด่าเนินโครงการแล้ว
เสร็จจะด่าเนินการอย่างอิสระซึ่งจะมีผลต่อการตั้งเป้าหมายและเทคโนโลยีที่ยอมรับได้ในระยะถัดไปของโครงการ  การ
บรรยายน้ีจะแสดงให้เห็นถึงการประเมินผลการประหยัดส่วนเพิ่มและค่าใช้จ่าย 

6) การท าให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) เป็นสิ่งส าคัญในการลดภาระด้านบริหารจัดการ- ค่ามาตรฐาน
ที่ให้ในการประเมินผลประหยัด (Deemed Saving)  ส่าหรับเทคโนโลยีทั่วๆไป จะช่วยลดภาระการบริหารจัดการของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในบัญชีรายการค่ามาตรฐาน (Catalogue) ผลประหยัดของมาตรการ คือ ความแตกต่างระหว่าง 

ค่าเฉลี่ยที่มีอยู่ในตลาดและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เลือกใช้ วิธีที่การนี้จะช่วยให้งานง่ายข้ึนส่าหรับผู้ก่ากับดูแลและผู้
บังคับใช้เกณฑ์และน่าไปใช้พิจารณาผลประหยัดส่วนเพิ่มที่เป็นไปได้ 

 

…………………………………………………………………………. 
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