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Til høringsparter 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store 

virksomheder  

 

Vedlagt sendes høring angående udkast til bekendtgørelse om obligatorisk 

energisyn i store virksomheder. 

 

Med høringsudkastet foretages en række ændringer i bekendtgørelse nr. 1212 af 

19. november 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder, som ændret 

ved bekendtgørelse nr. 1383 af 1. december 2015. 

 

Fritagelse fra kravet om energisyn 

Udkastet til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 

indeholder ændrede regler for, hvorvidt virksomheder kan fritages for forpligtelsen 

til at gennemføre energisyn.  

I den nugældende bekendtgørelses § 5 fremgår det, at virksomheder, som har et 

energiforbrug på under 100.000 kWh/år, kan undtages fra kravet om energisyn. 

Denne grænse på 100.000 kWh/år ændres til 1.000.000 kWh/år, således at 

virksomheder med et samlet energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år er fritaget 

for forpligtelsen til at foretage energisyn. 

Baggrunden for denne ændring er, at det efter en evaluering af første runde af 

energisyn har vist sig, at det ikke er omkostningseffektivt at foretage energisyn for 

virksomheder med et energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år. 

 

Indberetning på virk.dk 

Udkastet til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 

indeholder endvidere ændrede regler for indberetning af energisyn. 

I henhold til den nugældende bekendtgørelse skal virksomheden indsende 

dokumentation for energisynet til Energistyrelsen. Dette kan enten ske pr. brev eller 

e-mail. Denne indberetningsform ændres, således at virksomheden fremover skal 

foretage indberetning digitalt på virk.dk. 

Baggrunden for ændringen er, at Energistyrelsen ønsker at gøre det nemmere for 

virksomhederne at foretage indberetning samtidig med, at det sikrer en ensartet 

indberetning. 

 

Øvrige ændringer 

Bekendtgørelsen implementerer to bestemmelser fra energieffektivitetsdirektivet, 

som sikrer åbenhed på markedet for energitjenester. Øvrige ændringer i 

bekendtgørelsen er af sproglig karakter. 
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Erhvervsstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsesudkastet i sin nuværende form ikke 

medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2019. 

 

Høringsfrist 

Eventuelle høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 07. 

november 2018, kl. 12.00 og sendes pr. e-mail til energisyn@ens.dk, med kopi til 

shp@ens.dk. 

 

Spørgsmål kan rettes til Søren Hvidgaard Poder pr. e-mail til shp@ens.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Hvidgaard Poder 

Fuldmægtig 

Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning 

E-mail: shp@ens.dk 

 


