ENERGISYN I STORE VIRKSOMHEDER

Vejledning til energisyn i store virksomheder: Byggeri & Anlæg

Denne vejledning gælder til praktisk anvendelse af lov nr. 345 fra d. 8. april 2014 og bekendtgørelse nr. 1382
af 29. november 2018 om obligatorisk energisyn i store virksomheder i forhold til bygge-og anlægs
virksomheder. Denne vejledning omhandler specifikke elementer af energisyn, der er særligt for branchen.
For øvrig vejledning, gælder forklaring om bekendtgørelsen om energisyn i store virksomheder, som findes
her: Forklaring bekendtgørelsen
A. Omfanget af energisynet
Som udgangspunkt, skal et energisyn omfatte alle energiforbrugende elementer af virksomheden.
Bekendtgørelsen indeholder nogle undtagelser og muligheder for fleksibilitet. Bekendtgørelsen undtager i §
5 stk. 4) bygge-og anlægsprojekter (byggepladser) fra kravet om energisyn, men omfatter bygge- og
anlægsvirksomheder.
B. Leje og leaset materiel
- Det, virksomheden lejer fra underleverandører er undtaget energisyn
- Det, som virksomheden korttidsleaser, som kan sidestilles med leje, er undtaget energisyn
- Det virksomheden langtidsleaser, er dog omfattet af energisyn
C. Maskineri
Energisyn af mobile maskiner baseres på fabrikationsoplysninger. Der skal således ikke foretages måling af
de individuelle maskiners energiforbrug. Dette betyder at energiforbruget ikke opgøres særskilt og at
bagatelgrænsen på 10 % af den samlede energiforbrug ikke kan anvendes i forhold til maskineri (se punkt
E).
D. Kontorer - skurvogne
- Administrative kontorer i en bygge- og anlægsvirksomhed er omfattet af energisyn. Se også ”forklaring”, §
5. Skurvogne som bygge- og anlægsvirksomheden ejer betragtes ikke som kontorer – men skal også
inkluderes i energisynet, hvis de ikke destrueres efter bygge-anlægsprojektet. De principper som gælder for
energimærkning af bygninger vil også kunne gælde for skurvogne.
- Pavilloner, som er omfattet af bygningsreglementet er undtaget energisyn.
Repræsentativitetsbetragtningen kan bruges ift. skurvogne – så har virksomheden 50 skurvogne kan der
tages et repræsentativt udsnit og konklusionerne herfra kan overføres til de resterende skurvogne. Dertil kan
10 % undtagelsesreglen også bruges ift. skurvogne (se punkt E).
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E. 10 % undtagelsesreglen
Det samlede energiforbrug for maskineri kan medtages i vurderingen af om andre elementer kan undtages
energisynet fordi de udgør under 10 % af det samlede energiforbrug, bekg. § 5, nr. 1. Virksomheden
bestemmer selv hvilke aktiviteter (energiforbrugende enheder eller systemer), som de medtager under 10 %
reglen – men de aktiviteter der undtages må sammenlagt udgøre højest 10 % af virksomhedens samlede
energiforbrug. Det kan fx være både bilparken og skurvogne, som virksomheden vælger at undtage, hvis
deres samlede energiforbrug højest udgør 10 % af virksomhedens samlede energiforbrug.
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