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Til høringsparter 

 

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i 

store virksomheder  

 

Vedlagt sendes i høring udkast til revideret bekendtgørelse om obligatorisk 

energisyn i store virksomheder.  

 

Med høringsudkastet foretages en række ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 

1382 af 29. november 2018 om obligatorisk energisyn i store virksomheder, der 

fremgår nedenfor. 

 

Fritagelse fra kravet om energisyn 

Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder ændrede regler for, hvorvidt 

virksomheder kan fritages for forpligtelsen til at gennemføre energisyn, således at 

fritagelsen af virksomheder, som er forpligtelsen til at foretage energisyn, med et 

samlet energiforbrug på under 1. mio. kWh/år ophæves. Der indføres i stedet for en 

forenklet energisynsmodel for virksomheder med et energiforbrug mindre end 1. 

mio. kWh/år. Den forenklede energisynsmodel deles op i to grupper: 

 

Gruppe 1: Virksomheder med energiforbrug på 0 – 100.000 kWh/år.  

Gruppe 2: Virksomheder med energiforbrug på 100.000 – 1.mio kWh/år 

 

Definition af store virksomheder (ikke-SMV’er) 

Endvidere indeholder udkastet til ny bekendtgørelse ændrede regler til definition af 

store virksomheder, så ordlyden er den samme som i 

Energieffektiviseringsdirektivet.  

 

Den nuværende definition af en stor virksomhed er:  

”Virksomhed, der 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.” 

 

Den nye definition af en stor virksomhed er:  

”En virksomhed, som ikke falder ind under kategorierne mikrovirksomheder og små 

og mellemstore virksomheder i henhold til Kommissionens henstilling 2003/361/EF 

af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore 

virksomheder, jf. § 15, stk. 3 i lov om fremme af besparelser i energiforbruget.” 
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Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2020. 

 

Høringsfrist 

Eventuelle høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den  

1. november 2019, 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 Energieffektivisering 

E-mail: shp@ens.dk 

 


