ENERGISYN I STORE VIRKSOMHEDER

Oftest stillede spørgsmål – Energisyn i store virksomheder

Omfattet af reglerne om energisyn eller ej
Spørgsmål: Hvornår er en virksomhed omfattet af reglerne om energisyn?
Svar: En virksomhed er omfattet af reglerne om energisyn, når den kan defineres som ”stor” – se næste
spørgsmål

Spørgsmål: Hvordan defineres en ”stor virksomhed”?
Svar: Der er tale om en stor virksomhed, såfremt virksomheden globalt har mindst 250 ansatte opgjort som
fuldtidsstillinger, og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43
millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab.
Definitionen af en ”stor virksomhed” indebærer, at hvis der på globalt plan er færre end 250 ansatte i
virksomheden, er virksomheden ikke stor og dermed ikke omfattet af reglerne om obligatorisk energisyn.
Hvis der på globalt plan er over 250 ansatte, er virksomheden kun omfattet af reglerne, hvis ét af de
økonomiske kriterier er opfyldt. Det vil sige, hvis virksomheden har en årlig omsætning på mindst 50
millioner euro eller har en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab.
Eksempel: Virksomheden har 150 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger på globalt plan og en årlig
omsætning på 100 millioner euro. Virksomheden er ikke omfattet af reglerne om energisyn.

Spørgsmål: Hvornår er et dansk datterselskab af en udenlandsk virksomhed omfattet af reglerne om
energisyn?
Svar: Når det skal vurderes, hvorvidt et dansk datterselskab af en udenlandsk virksomhed er omfattet af
reglerne om energisyn, skal det vurderes om virksomheden på globalt plan falder under definitionen af en
stor virksomhed. Se spørgsmål ovenfor.
Eksempel: Et dansk datterselskab af en udenlandsk virksomhed har 80 ansatte. Den udenlandske
virksomhed har globalt over 250 ansatte og opfylder et af de økonomiske kriterier. På globalt plan er der
derfor tale om en ”stor virksomhed”, der er omfattet af reglerne om energisyn. Det danske datterselskab
skal dermed også overholde reglerne om energisyn. Det er dog alene det danske datterselskab, der er
omfattet af den danske BEK 1212/2014.
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Her er et link til Kommissionens vejledning om definition af små og mellemstore virksomheder, som kan
give vejledning i forhold til at medtælling af andre virksomheder afhængig af graden af ejer forhold mellem
beslægtede virksomheder: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-defini...

Spørgsmål: Hvilke regler gælder i forhold til koncernforbundne selskaber?
Svar: Koncernforbundne selskaber hvor virksomheden har over 25 % af ejerskabet, skal medtælles i
opgørelsen af, om virksomheden er en ’stor virksomhed’ (mindst 250 ansatte og enten omsætning på
mindst 50 mio. Euro eller balance på mindst 43 mio. Euro).
Det koncernforbundne selskab skal dog kun medtælles med den forholdsmæssige andel som de ejer.
For en given virksomhed (datterselskab), der ikke selv opfylder kriterierne for at være en ’stor virksomhed’,
gælder dog, at de kun er omfattet af obligatorisk energisyn i det omfang, at de er ejet af en ’stor
virksomhed’ der har en bestemmende ejerandel i virksomheden (normalt > 50 % ejerandel).
En virksomhed kan således tælle med i opgørelsen af, hvorvidt en ejervirksomhed er omfattet af energisyn
uden at de selv er omfattet af krav om energisyn.

Spørgsmål om energisyn i lejede ejendomme
Spørgsmål: Hvem er ansvarlig for energisynet, når en virksomhed bor til leje?
Svar: Lejer er ansvarlig for energisynet i forhold til de energiforbrugende elementer, som lejer råder over,
dvs. det ikke-faste inventar (eksempelvis serverrum) og adfærd i forhold til energiforbrug, som lejer er
ansvarlig for og kan påvirke.
Såfremt udlejningsvirksomheden er omfattet af bekendtgørelsen, er udlejer derimod ansvarlig for
energisyn i forhold til de energiforbrugende elementer, som udlejer råder over. Udlejer råder som regel
over klimaskærmen, faste bygningsinstallationer samt energiforbruget på fællesarealer – dvs. forbruget ved
varme-, el-, vand-, ventilations- og kølingsinstallationer m.v.
Det afgørende er således om det er udlejer eller lejer, der har retten til at beslutte udskiftning og fornyelse
af inventaret og bygningsdelene i ejendommen.
Se endvidere vejledningen til investerings- og udlejningsvirksomheder: Investerings- og
udlejningsvirksomheder
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Spørgsmål i forhold til tidsfrister
Spørgsmål: Hvilke tidsfrister gælder i forbindelse med foretagelse af energisyn og indlevering af
energisynsrapport til Energistyrelsen?
Svar: Vi anser alle energisynsrapporter leveret til Energistyrelsen senest d. 1. marts 2016, som værende
leveret rettidigt. Energistyrelsen håndhæver således ikke reglerne i BEK 1212/2014 før d. 1. marts 2016.
Spørgsmål: Hvad sker der, hvis en virksomhed ikke overholder tidsfristen d. 1. marts 2016?
Svar: Fristen for at indsende en energisynsrapport, dokumentation for energi- eller miljøledelse eller at
virksomheden er undtaget, er 1. marts 2016, jf. BEK 1212 af 19. november 2014 om obligatorisk energisyn i
store virksomheder.
Energistyrelsen henstiller, at virksomheder, der ikke har mulighed for at overholde denne frist, overholder
rapporteringskravet senest 1. juli 2016.
Energistyrelsen vil herefter begynde at udstede pålæg, jf. lov 345 af 8. april 2014 om fremme af
energibesparelser, §17, stk. 2. Undladelse i at efterkomme påbud vil resultere i politianmeldelse og evt.
bøde, jf. §22, stk. 1 nr. 2.

Spørgsmål om energi- og miljøledelse
Spørgsmål: Lever en virksomhed op til bekendtgørelsens krav, såfremt denne er ISO 14001- certificeret?
Svar: Et ISO 14001-certifikat kan ikke alene opfylde kravene om obligatorisk energisyn i store
virksomheder, men skal indeholde en energigennemgang, svarende til energiledelse, sekt. 4.4.3.
Bekendtgørelsen indeholder en overgangsbestemmelse, som gælder i et vist omfang, som følger:
1. Såfremt virksomheden var ISO 14001-certificeret, da bekendtgørelsen trådte i kraft (25. november
2014), kan overgangsbestemmelsen i BEK. 1212/2014 § 13, stk. 4 anvendes. Det betyder, at
virksomheden kan overholde kravene om obligatorisk energisyn ved at inkorporere ISO 50001 kap.
4.4.3 ved næste re-certificering. Dokumentation for nuværende ISO 14001-certifikat skal indsendes
til Energistyrelsen inden d. 1. marts 2016. Efter recertificering skal Energistyrelsen oplyses herom
ved indsendelse af dokumentation.
2. Såfremt virksomheden var ISO 14001-certificeret, da bekendtgørelsen trådte i kraft (25. november
2014) og virksomheden skulle re-certificeres i løbet af 2015, skal ISO 50001 kap. 4.4.3 inkorporeres
senest ved næste årlige besøg.
3. Såfremt virksomheden er blevet ISO 14001-certificeret efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse (25.
november 2014) finder overgangsbestemmelsen i § 13, stk. 4 ikke anvendelse. Fristen d. 1. marts
2016 er derfor gældende. Virksomheden skal således have inkorporeret ISO 50001 kap. 4.4.3 og
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sendt dokumentation herfor inden denne frist. Virksomheden kan også overholde kravene om
obligatorisk energisyn i store virksomheder ved at indsende en energisynsrapport inden fristen.
Energisynet kan baseres på kap. 4.4.3 og derved senere inkorpores i miljøledelsessystemet.

Spørgsmål vedrørende dispensation
Spørgsmål: Kan en virksomhed få dispensation for tidsfristen d. 1. marts 2016?
Svar: Nej, såfremt virksomheden skal foretage energisyn, skal energisynsrapporten være Energistyrelsen i
hænde senest d. 1. marts 2016.

Spørgsmål: Hvad kan virksomheden gøre, såfremt konsulenten, som virksomheden ønsker at lave en
aftale om energisyn med, ikke kan nå at udføre energisynet inden d. 1. marts 2016?
Svar: Der kan ikke dispenseres for tidsfristen d. 1. marts 2016 grundet manglende kapacitet hos en
konsulent. Virksomheden må forsøge at finde en anden konsulent, der kan nå at udføre energisynet samt
udarbejde energisynsrapporten inden fristen.
Der kan henvises til Energistyrelsens hjemmeside, hvor der kan findes links til godkendte
konsulenter: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/tilskud-energ...
Vi har været i kontakt med Registreringsordningen for Energisynskonsulenter, og har fået oplyst en række
konsulenter, der har mulighed for at udføre energisyn inden fristen d. 1. marts 2016. Virksomheden er
velkommen til at kontakte Energistyrelsen på 33 92 66 88 for at få oplyst hvilke energisynskonsulenter, der
er tale om.

Spørgsmål: Hvis virksomheden stiller biler til rådighed, som både bruges til privat- og arbejdskørsel,
hvordan skal energiforbruget på disse da beregnes?
Svar: Hvorvidt biler der både bruges til privat- og arbejdskørsel skal medregnes i det samlede
energiforbrug, afhænger af omstændighederne. I tilfælde hvor virksomheden både betaler for bilen samt
det løbende energiforbrug, kan virksomheden påvirke indkøb og adfærd, og energiforbruget skal dermed
inkluderes i det samlede forbrug. Hvis virksomheden derimod kun betaler for selve bilen, og dermed ikke
kan påvirke energiforbruget, falder dette forbrug uden for.
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Spørgsmål vedrørende undtagelser
Spørgsmål: Hvordan skal undtagelsen i BEK. 1212/2014 § 5, stk. 1, nr. 1 forstås? (10 % - reglen)
Svar: Efter denne undtagelsesbestemmelse, kan en virksomhed undtage energiforbrugende enheder eller
systemer fra energisyn, hvor summen af disse enheders energiforbrug udgør højst 10 % af virksomhedens
samlede energiforbrug i Danmark.
Anvendelse af undtagelsen kræver, at virksomheden har et overblik over virksomhedens samlede
energiforbrug. Opgørelsen af det samlede energiforbrug skal indgå i energisynsrapporten. Der er tale om en
generel, dansk regel, der kan anvendes på bygninger, grupper af bygninger, industrielle aktiviteter, anlæg
eller transport. Det vil sige, såfremt en virksomhed har en mindre enhed, der udgør højest 10 % af
virksomhedens samlede energiforbrug i Danmark, kan denne enhed undtages fra Energisyn. Fra det
samlede energiforbrug i Danmark kan fratrækkes elementer omhandlet af § 5, stk. 1, nr. 2-4 inden det
samlede energiforbrug beregnes.
Eksempel: En virksomhed ejer 60 bygninger i Danmark. 30 ud af de 60 bygninger står for 90 % af
virksomhedens samlede energiforbrug i Danmark. I dette tilfælde kan Energisynet begrænses til de 30
bygninger, der står for de 90 % af energiforbruget. Der skal således ikke udføres energisyn på de resterende
30 bygninger.

Spørgsmål: Hvordan skal undtagelsen i BEK 1212 § 5, stk. 2 vedrørende samlet energiforbrug under
100.000 kWh/år forstås?
Svar: Virksomheder, der er underlagt reglerne om obligatorisk energisyn, kan undlade at udføre
energisynet, såfremt alle sites, som virksomheden måtte have i Danmark, har et samlet energiforbrug på
under 100.000 kWh/år. Det er således virksomhedens totale energiforbrug i Danmark, der skal inddrages i
bedømmelsen af, om virksomheden kan undlade at foretage energisyn efter denne
undtagelsesbestemmelse. Undtagelsen er rettet mod små dattervirksomheder/filialer af store, udenlandske
virksomheder, men kan anvendes af alle virksomheder i Danmark med et årligt energiforbrug på under
100.000 kWh. Grænsen på 100.000 kWh gælder for alle energityper efter gængse konverteringsregler.
Virksomheden skal indsende dokumentation for, at virksomhedens samlede energiforbrug i Danmark er
under 100.000 kWh/år.

Spørgsmål: Hvad skal virksomheden gøre, hvis den ønsker at anvende en af
undtagelsesbestemmelserne?
Svar: Virksomheden skal indsende dokumentation for, at virksomheden er berettiget til at anvende en af
undtagelsesbestemmelserne. Dokumentation skal indsendes til Energistyrelsen senest d. 1. marts 2016.
Dokumentation kan eksempelvis være regninger/faktura for energiforbruget eller bevis for at
virksomheden er omfattet BAT-konklusioner For bygninger, hvor en energimærkning lægges til grund for
energisynet af klimaskærm indsættes linket til energimærket på boligejer.dk.
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Se i øvrigt: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrugbesparelser/indsats-virksomh...
_og_udlejningvirksomheder_09-06-2015.pdf Dokumentation sendes til energisyn@ens.dk inden d. 1. marts
2016.

Spørgsmål vedrørende krav til selve energisynsrapporten
Spørgsmål: Hvad skal en energisynsrapport indeholde?
Svar: Energisynsrapporten skal overholde kravene i BEK. 1212/2014 § 10, stk. 1, nr. 1-4. Det vil blandt andet
sige, at rapporten skal være udarbejdet på dansk eller engelsk og skal være underskrevet af en
repræsentant fra virksomhedens ledelse. Som eksempel kan henvises til standarden DS/EN 16247- 1-4, som
kan bruges som standard i forhold til indholdsfortegnelsen til energisynsrapprten.. Der er dog metodefrihed
mod dokumentation.

Spørgsmål vedrørende indsendelse af dokumentation
Spørgsmål: Hvor skal energisynsrapporter og anden dokumentation vedrørende energisyn sendes til?
Svar: Energisynsrapporter og anden relevant dokumentation skal sendes til energisyn@ens.dk.

Spørgsmål vedrørende procedure ved overtrædelse af bekendtgørelsen
Spørgsmål: Hvilken procedure er der ikke har indberettet obligatorisk energisyn?
Svar: Energistyrens har følgende procedure over for virksomheder, som ikke har efterlevet forpligtigelsen
omkring energisyn i store virksomheder.
1. Telefonisk kontakt: Virksomheder vil blive kontaktes pr. telefon eller mail, hvor det oplyses, at de anses
for værende omfattet af reglerne om obligatorisk energisyn. Bekræftes det, at virksomheden er omfattet af
reglerne, orienteres virksomheden om, at Energistyrelsen snarest vil fremsende et udkast til påbud.
2. Udkast til påbud: Virksomhed modtager et udkast til påbud, hvor virksomheden har mulighed for at
kommentere udkastet. Virksomhederne får en frist på 3 uger til at kommentere udkastet til påbud. Såfremt
virksomheden ikke er vendt tilbage inden fristen på tre uger med forslag til frist for efterlevelse af reglerne
eller med eventuel bemærkning om ikke at være omfattet af kravet, så fremsendes endeligt påbud til
virksomheden.
3. Endeligt påbud: Virksomheden vil modtage et endeligt påbud, så snart det aftalt efterlevelses tidspunkt
er udløbet. Påbuddet giver virksomheden en frist på 3 måneder fra udstedelse af påbuddet til at efterleve
påbuddet. Såfremt påbuddet ikke er efterlevet inden for fristen, politianmeldes virksomheden.
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4. Politianmeldelse: Såfremt en virksomhed ikke har efterlevet et påbud inden for 3-måneders fristen, så vil
virksomheden blive politianmeldt til den relevante politikreds, og en bøde kan blive udstedt.
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