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Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 

 

Landbrug & Fødevarer støtter indsatsen for øget energieffektivisering i erhvervet. I landbruget og 

fødevareindustrien er energieffektiviseringer en naturlig bestanddel af erhvervets fokus på at forøge 

ressourceeffektiviteten og sænke omkostninger. De store danske fødevarevirksomheder, der er 

omfattet af kravet om obligatorisk energisyn, er meget energieffektive og har allerede høstet de 

fleste lavest hængende frugter. Flere virksomheder – også de, som ikke er omfattet af kravet om 

energisyn – har tilmed indført frivillige energi- og miljøledelssystemer.  

 

Det er efter L&F’s opfattelse helt afgørende, at de danske regler om tvungen energisyn ikke 

overimplementerer EU-regelsættet. Danske særregler, der går videre end EU-regler, svækker 

virksomhedernes konkurrenceevne i forhold til tilsvarende virksomheder i andre lande. De 

gældende EU-regler ift. obligatorisk energisyn er desværre ikke implementeret ens i alle EU-lande. 

Den første runde af energisyn viste tydeligt, at danske virksomheder har haft større omkostninger til 

energisyn end virksomheder i andre EU-lande. Det er eksempelvis også problematisk, at der fortsat 

ikke findes en ensartet definition af store virksomheder.  

 

I forhold til det nærværende høringsudkast, er Landbrug & Fødevarer positive over for, at 

undtagelseskravet for energiforbrug hæves til 1.000.000 kWh/år. Det er helt afgørende, at 

energisyn prioriteres, hvor det gør en forskel. Denne ændring er derfor med til, at sikre 

omkostningseffektiviteten.  

 

I forhold til indberetning af energisyn til virk.dk er det positivt, at Energistyrelsen er med til at sikre 

ensartethed og kvalitet i indberetninger blandt alle virksomheder. Det skal dog understreges, at 

ensartet indberetning ikke er en regelforenkling for alle virksomheder. Visse virksomheder laver 

allerede opgørelser, der er langt mere dybdegående end hvad indberetningen omfatter. 

Dokumentationen til virk.dk bliver derfor et ekstra bilag, som konsulenterne skal udarbejde, og 

derfor fordyrende.  

 

Landbrug & Fødevarer er derudover tilfreds med, at de foreslåede ændringer åbner markedet for 

energitjenester, så internationale konsulenter i større grad har mulighed for at udføre energisyn i 

Danmark.  
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