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ØG INDSATSEN MOD
KLIMAFORANDRINGER

OM RAMBOLL
Rambølls forretningsenheder i
Danmark indgår i Rambøll Gruppen,
der er en førende ingeniør-, design- og
rådgivervirksomhed grundlagt i Danmark
i 1945 af Børge Rambøll og
Johan G. Hannemann. Rambøll Gruppen
beskæftiger 15.500 medarbejdere, heraf
ca. 3.100 medarbejdere i Danmark,
og har en betydelig tilstedeværelse i
Norden, Nordamerika, Storbritannien,
Central- og Sydeuropa, Indien og
Mellemøsten, suppleret med en markant
repræsentation i Asien, Australien,
Sydamerika og det sydlige Afrika.

BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL
I Rambøll arbejder vi med at skabe
helhedsorienterede og holdbare
løsninger gennem en tværfaglig
tilgang til projekter. Vi trækker på alle
Rambølls specialister, fra ingeniører og
økonomer til arkitekter og antropologer.
Vi udvikler vores projekter, så de giver
mest mulig mening for både samfundet,
totaløkonomien, miljøet og for os
mennesker i det byggede miljø.

Med næsten 300 kontorer i 35 lande
lægger vi vægt på lokal erfaring
kombineret med en global videns
base. Vi stræber altid efter at levere
inspirerende og præcise løsninger, der
gør en reel forskel for vores kunder,
slutbrugere og samfundet som helhed.

•
•
•
•
•
•
•
•

Rambøll arbejder indenfor følgende
sektioner:

Arkitektur & Byudvikling
Byggeri
Transport
Miljø & Sundhed
Vand-Klimasikring
Energi
Management
Telecom

Hvis vi skal leve op til løfterne i Paris
aftalen, er der brug for at vi øger
klimaindsatsen:
Klimaudfordringerne er ikke længere
et spørgsmål om for eller imod, men
en global problemstilling som kræver
handling og Danmark skal være
foregangsland i den internationale
klimaindsats, så vi kan inspirere og
påvirke resten af verden.
”Klimaloven 2019”

varmepumper og erstatning af
fossildrevne køretøjer mv.

Med en ny klimalov får vi i Danmark
en bindende målsætning om at
sænke drivhusgasudledningen med
70 pct. i 2030, og et endeligt mål om
klimaneutralitet senest i 2050.

Det vil vi gerne hjælpe med og for
de fleste danske virksomheder både
offentlig og private, er der stadigt et
stort potentiale for at spare på energien.

Det er en utrolig ambitiøs
klimamålsætning som vi i Rambøll
støtter op om.
Vejen er endnu lang, men ikke umulig:
Det vil kræve en stor fælles indsats
på tværs af alle brancher at nå
målsætningen om 70 pct. reduktion
i 2030, og nye endnu ukendte
teknologiske løsninger skal udvikles
på vejen.
Dog har vi mulighed for at nå langt
størstedelen af vores målsætning,
igennem allerede kendte teknologier
og løsninger, her er der fx tale om
energieffektiviseringer, udskiftning
af fossile brændsler med eldrevne

I Rambøll arbejder vi hver dag på at
skabe bæredygtige og klimabevidste
løsninger i samarbejde med vores
kunder. Vi oplever at de danske
virksomheder er klar til at løfte deres
del af ansvaret og en række ambitiøse
frontløbere, har allerede klare mål om at
blive CO2 neutrale inden 2030.

I denne brochure findes en kort
introduktion til Rambølls arbejde med
energieffektivisering igennem Energisyn
og Energiledelse.
Husk når jeres virksomhed optimerer og
effektiviserer energiforbruget, reducerer
I jeres omkostninger her og nu, samtidig
bliver I en del af den grønne omstilling
og bidrager derigennem til at reducere
Danmarks CO2 udledning og styrker
vores position som ét af verdens mest
energieffektive lande.
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AKTIVITETSDIAGRAM
EU-direktiv

Energiledelse

BEK. 1146

Miljøledelse

Screening

Undtagelser

Screening

Planlæg

Energisyn

Planlæg

Implementere

Screening

Implementere

Kontrol

Rapportering

Kontrol

Opfølgning

BEK. 1146

Opfølgning

Certificering
BEK. 1146

Certificering
BEK. 1146

Er jeres virksomhed omfattet af lovkravet om obligatorisk energisyn? eller ønsker
I at øge fokus på virksomhedens energi- og ressourceforbrug, nedbringe skadelige
miljø- og klimapåvirkninger, og samtidig styrke jeres konkurrenceevne og
CSR-profil? Mikro, - små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er ikke
omfattet af energisyn.
Aktivitetsdiagrammet viser, hvordan I lever op til lovkravet defineret i BEK nr. 1146
om obligatorisk energisyn i store virksomheder. I kan imødekomme lovkravene
og få undtagelse for fremtidige energisyn, samt mange andre fordele ved at blive
certificeret i energi- eller miljøledelse.
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ENERGISYN
Hvad er et energisyn
Et energisyn er en detaljeret kortlægning
og analyse af én virksomheds energiforbrugsprofil, fordelt på bygninger,
proces, og transport. Energisynet skal
identificere omkostningseffektive energisparemuligheder, som slutlig rapporteres
til den omfattede virksomhed og
Energistyrelsen.
Lovgivning
Med udgangspunkt i EU’s Energieffektivitetsdirektiv fra 2012, er det i
Danmark vedtaget ved lov1 at alle ”store”
virksomheder skal foretage obligatorisk
energisyn hvert fjerde år.
Hvad er en stor virksomhed
Definitionen på en stor virksomhed er:
En virksomhed der globalt har mindst
250 fuldtidsansatte eller en årlig
omsætning på mindst 50 millioner euro
og en balance på mindst 43 millioner
euro, opgjort efter aflagt årsregnskab
er defineret som værende ”stor”.
Undtagelser
Lever jeres virksomheden op til
beskrivelsen og har I samtidig et årligt
energiforbrug på over 1 mio. kWh, så skal
I have fortaget energisyn.
Store virksomheder med energiforbrug
under 1 mio. kWh, kan foretage et
forenklet energisyn.

1

Lov nr. 345 af 8 april 2014 – BEK nr. 1146 af 20 oktober 2019.

Hvis virksomheden ikke kan kategoriseres som værende stor, eller hvis
virksomheden er certificeret og
vedligeholder energiledelse – ISO
50001 eller miljøledelse – ISO 14001 +
energigennemgang, er virksomheden
undtaget for energisyn.
Energisyn af Rambøll
Vi udfører vores energisyn efter følgende
proces.

1

Start-op møde - Målsætning & aftalegrundlag

2

Dataopsamling - Energi & ressourceforbrug

3

Energigennemgang - Bygninger, proces &
transport

4

Kortlægning & dataanalyse - Hvor skal vi
sætte ind, fokusområder

5

Rapportering - Konklusion & beskrivelse af
energisparemuligheder mm.

6

Afsluttende møde - Underskrift &
indsendelse af rapport

Vil I vide mere om Rambølls energisyn, så
kontakt vores eksperter. Vi er godkendt
til at udføre energisyn for industri- service
og erhvervsvirksomheder.
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AFGIFT &
GODTGØRELSE
Vores erfaringer
Vi oplever, at mange virksomheder har
svært ved at navigere i de komplekse
regler for energiafgifter, samt reglerne for
godtgørelse af afgifter på el, vand, gas,
fjernvarme osv. Reglernes kompleksitet
gør, at der for nogle virksomheder kan
være et stort potentiale, mens der for
andre virksomheder kan være en høj
risiko. Fælles for begge situationer er at
virksomhederne ikke er klar over om de
har et stort potentiale, eller en høj risiko i
forhold til godtgørelse af energiafgifter.
Stærke samarbejdspartnere
Det vil vi hos Rambøll gøre op med og
vi har derfor indgået et samarbejde med
PwC, som er markedsledende indenfor
revision, skat og rådgivning i Danmark.
PwC har Danmarks største afdeling med
specialviden om energi, - miljø- og
punktafgifter, og har igennem mange års
erfaring med rådgivning af små og store,
danske og internationale virksomheder,
opnået markedsførende ekspertise i at
vejlede om optimal håndtering, af energiafgifter og godtgørelse af energiafgifter.
Derfor er det nu som en integreret del
i Rambølls energisyn, PwC’s eksperter
som gennemgår principperne for jeres
håndtering af energiafgifter og godtgørelse og derigennem bidrager til at I
får godtgjort de energiafgifter I er
berettiget til.

I har derfor nu mulighed for at få udført
obligatorisk energisyn og afgiftsgennemgang af Danmarks stærkeste ingeniør- og
rådgivningsteam på én og samme tid.
Fælles værdier
PwC og Rambøll er veletablerede
virksomheder både nationalt og internationalt, og vi er meget opmærksomme
på vores fælles ansvar for, at bidrag til en
bedre og mere bæredygtig verden for
nuværende og kommende generationer.
Det har derfor haft stor betydning for
samarbejdets tilblivelse, at PwC er
en- gagerede i en række sociale
netværk og partnerskaber, som skaber
bedre rammer for børn og unge,
fremmer diversiteten i samfundet, og
skaber et grundlæggende fokus på
menneskerettigheder verden over.
Det er værdier som Rambøll selv
associerer sig med og vi er derfor glade
for, at vi i fællesskab kan bidrage til
bedre vilkår for børn, unge og voksne i
hele verden.
Læs mere om Rambøll og PwC’s værdier
på www.ramboll.dk og www.pwc.dk
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ENERGILEDELSE
Hvad er energiledelse
Energiledelse er for virksomheden, der
kontinuerligt ønsker at effektivisere
deres energi- og ressourceforbrug
uden, at gå på kompromis med det
forretningsmæssige output.
I øger virksomhedens energi- og
ressourceeffektivitet ved at implementere et systematisk ledelsessystem, der
sætter fokus på virksomhedens
energianvendelse, både på det tekniske
og adfærdsmæssige område.
Energiledelse bygger på DS/EN ISO
50001, og er baseret på metodikken
Plan-Do-Check-Act, der er et
grund- læggende princip i mange
ledelses- standarder, hvilket også gør det
kompatibelt med andre systemer f.eks.
miljøledelse og kvalitetsledelse.
Er energiledelse en god ide
Fokus på energi- og ressourceforbruget
er godt for virksomhedens bundlinje,
øger konkurrenceevnen og forbedre jeres
CSR-profil. Danske erfaringer viser, at
systematisk energiledelse kan medføre
adfærdsmæssige energibesparelser på
optil 10% af det samlede energiforbrug,
mens det ofte er muligt at finde tekniske
besparelsespotentialer, hvor forbruget
kan reduceres op mod 50% på de enkelte
delprocesser (udskiftning af lyskilder,
optimering af ventilations- køle- eller
trykluftsanlæg mv.).

Der kan med andre ord være stor værdi
i at implementere energiledelse, både på
den korte og lange bane.
Tilskud
Husk at det er muligt at søge tilskud til
energiforbedrende projekter (til og
med 2020), I skal bare HUSKE at søge
tilskuddet inden i går i gang med det
konkrete projekt.
El-intensive virksomheder kan opnå
statstilskud til lempelse af deres
PSO- betaling. For at få tilskuddet, skal
virksomheden indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen og
implementere et certificeret energiledelsessystem efter ISO 50001 + en
række supplerende krav.
Energiledelse af Rambøll
Hos Rambøll hjælper vi vores kunder med
at implementere og opnå certificering
i energiledelse efter ISO 50001, fra
start til slut. Vi leder jer trygt igennem
områderne:
• Energikortlægning
•	Energipolitik, målsætninger &
handleplan
• Implementering
•	Løbene forbedringer af
energipræstationen
•	Evaluering – ledelsens forpligtigelser,
intern audit og certificering
Kontakt os hvis i vil vide mere om
Rambølls energiledelse.

ENERGIKORTLÆGNING
- Dataindsamling
- Analyse af energiforbrugsprofil
o Energieffektivitet & energipræstation
o Energiforbrugene enheder
o Optimeringsmuligheder

OPFØLGNING
- Intern audit
- Ledelsens evaluering
- Afvigelser &
korrigerende handling
- Løbende forbedringer
& nye mål

ENERGIPOLITIK

ENERGILEDELSE
ansvar og struktur

- Ledelsens engagement
& forpligtigelser
- Forventningsafstemning
- Overordnede mål &
energimålsætninger
- Ressourcer & bevidsthed

DAGLIG DRIFT

INDSATSOMRÅDER

- Implementering, forankring af politik
- Kommunikation & motivation
- Overvågning, måling & analyse
- Driftsstyrring & optimering
- Energirigtigt indkøb og design
- Dokumentation

- Handlingsplaner
- Prioritering
- Ansvar, roller & beføjelser
- Risici & muligheder
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HVAD SKAL
VI VÆLGE?
Fordele og ulemper
Det kan til tider være svært at vurdere, hvad der giver bedst mening for den enkelte
virksomhed, energisyn eller energiledelse?
Her er vist en række fordele og ulemper ved de to muligheder.

TYPE

FORDELE

ULEMPER

Energisyn
- BEK nr. 1146

- Det billigste valg
- Skal “kun” udføres hvert fjerde år
- Identificere områder med væsentligt energiforbrug
- Ingen pligt til at gennemføre energibesparende projekter
- Skaber overblik over energiforbrug, art og anvendelse
-	Identificere og beskriver løsningsforslag til energibesparende
projekter

- Ingen vedvarende effekt
-	Risiko for at besparelsesforslagene ikke bliver gennemført,
og at omkostningerne ikke tjenes hjem
- Må kun udføres af registrerede energisynskonsulenter

Energiledelse
- ISO 50001

-	Kan implementeres og kobles sammen med eksisterende
ledelsessystemer eks. ISO 9001, 14001, 45001.
-	Medføre ofte større energibesparelser, øger konkurrenceevnen
og styrker CSR-profilen
- Sikre ledelsens engagement og definere deres forpligtigelser
- Skaber overblik over energiforbrug, art og anvendelse
- Sikre energirigtigt indkøb og design
- Organisere energispare indsatsen i hele virksomheden
- Definere energipolitik, energimål og handlingsplan
- Opretholder fokus på energi, EnPI’er og basline(s)

- Kan være tids- og ressourcekrævende at implementere
- Skal certificeres af akkrediteret virksomhed hvert tredje år
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SAMMENHÆNG MELLEM
LEDELSESSYSTEMER
Der kan være flere årsager til at få et certificeret ledelsessystem iht. ISO 50001. Det
kan være et ønske om at styrke og udbrede virksomhedens energi- og miljømæssige
agenda, øgede krav fra kunder og samarbejdspartnere, eller måske et helt naturligt
skridt på ISO-vejen.
Lige meget hvad jeres begrundelse er, så er ISO-standarden 50001 nu blevet endnu
mere kompatibel med andre ledelsesstandarder, som 14001 og 9001.
Den nyeste udgave DS/EN ISO 50001:2018, har gennemgået nogle strukturelle
forandringer og følger nu High-Level Structure, som er en grundlæggende struktur for
alle nye ISO-standarder. Det giver nogle mindre udfordringer, men skaber samtidig et
fælles grundlag og giver større sammenlignelighed og forståelse, for standardernes
indhold. Standarden er stadig baseret på PDCA metodikken.

Organisationens rammer & vilkår

Interne & eksterne
problemstillinger

Interessanters behov
& forventninger

Omfang af energiledelsessystem

Mangler I hjælp til at indføre den nye struktur og de dertilhørende kravelementer,
eller ønsker I at udbygge jeres nuværende ledelsessystem iht. ISO 50001, så kontakt
Rambølls eksperter til en uformel snak.
Husk alle ISO 50001:2011 certifikater skal udløbe eller trækkes tilbage inden
d. 21. august 2021.
Generelt
Ledelsessystemer skal certificeres af akkrediteret virksomhed hvert tredje år, der er
årlig audit med krav om forbedringer.
Miljøledelse – ISO 14001
Hovedformålet er at reducere ressourceforbruget og forebygge miljømæssig
forurening.
Energiledelse – ISO 50001
Hovedformålet er at forbedre energieffektiviteten og reducere udledningen af
drivhusgasser.

P

Kvalitetsledelse – ISO 9001
Hovedformålet er at forbedre evnen til at levere produkter og ydelser, som opfylder
kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav.
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C
Tilsigtede resultater af
energiledelsessystem
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