14.05 Suurettevõtete veebiseminari küsimused vastused:
Eelmise aasta nimekirjas oli ettevõtteid ca 80. Hetkel on auditeid tehtud 16? Kuidas saab olla
ainult 16 teostatud täisenergiaauditit? Millest see arv nii madal on?
Energiaauditi kohustus on ettevõtetel aastast 2016. Riik võimaldas ettevõtetele
üleminekuperioodi, st. ettevõtetel oli võimalus täita lihtsustatud aruanne kui nad osalesid
2016-2017 toimunud koolitusetel. 80 ettevõttest osales u 60 ettevõtet. Osad ettevõtted on
vahepeal ka tegevuse lõpetanud, on ennast ümber struktureerimas, ehk TTJA ei pidanud
vajalikuks neilt energiaaudit nõuda.

Kas kõik, kes täna nimekirjas peavad tegema auditi selle aasta lõpuks?
Eelmisel aastal nimekirjas olnud ettevõtetel oli kohustus omada energiaauditit või täitnud ära
energiatarbimise aruandluse (ettevõttel on ISO 14001, 50001 või EMAS sertifikaat) hiljemalt
5.12.2019. Aastal 2020 nimekirja lisandunud ettevõtetel on kohustus koostada energiaaudit.
Täpset tähtaega, mis kuupäevaks audit tehtud peab olema, fikseeritud ei ole, mis ei tähenda
et sellega lõputult venitada saab. TTJA-l on õigus teha ettekirjutus ja määrata ära tähtaeg,
millal audit peab olema valmis. Vajadusel saame kehtestada ka sunniraha mis on juriidilisele
isikule 9600 eurot.

Kas on võimalik auditi tegemist ajatada, muidu on see aasta 128 ettevõtet ja siis mõned üksikud
järgnevatel aastatel.
TTJA lähtub oma järelevalves oma ohuprognoosist. Samuti on TTJA mõistlikkuse piires paindlik
auditi tähtaegade ajatamisel. Arvan see hajutab energiaauditite tegemist, st. kõik auditid ei
pea olema valmis nt. selle aasta lõpuks.

See, et audiitor lõpuks allkirjastab on arusaadav. Kas elektroonilisse aruandesse saab andmeid
sisestada ka isik, kes vastavat kutsetunnistust ei oma? Kui ei, siis palun tõsiselt seda
funktsionaalsust kaaluda, et ettevõtetel oleks võimalik tõhusalt opereerida.
Hetkel on ligipääs aruandluse täitmisele vaid isikul, kel on olemas vastav kutsetunnistus.
Kaalume seda funktsionaalsust tuleviku arenduses.

Lisaks sisestamisele, peab allkirjastamise õigus säilima ka ettevõtja esindajale, sest audiitori
kohustus ei laiene kõigile ettevõtetele.
Kui ettevõttel on ISO 14001, 50001 või EMAS sertifikaat, täidab aruande ja allkirjastab
ettevõtte juht või tema poolt volitatud isik.

Kui ettevõte teeb energiaauditi siis aruande täidab audiitor (ettevõtte esindajal on võimalik
protsessi jälgida enda vaates), allkirjastavad nii audiitor kui ka ettevõtte juht või tema poolt
volitatud isik.

Mismoodi hinnatakse audiitorite pädevust kui kirjutatakse auditisse, et meetmeid pole, aga
tegelikkuses oleks 10+ projekti, mida saaks teha ja mis annavad reaalse säästu? Täpsustan, et
mismoodi hinnatakse auditi sisu kuivõrd audiitoreid. Mitte objekti, vaid meetmeid. Sisuliselt
võib teha nii, et pakkuda välja lampide vahetuse ja rohkem ei teegi ja saab teha auditi, miks
maksab 1000 € kuigi tegelik maksaks 25000 €. Ettevõtted soovivad 99% vaid linnukest ja
soovivad maksta selle võimalikult vähe. Mis iganes viib maksumuse väiksemaks, siis see sobib
hästi. Soovitan rakendada audititele mingi eksperthinnangu koostamine ja ülevaatus, mis
defineerib, kas auditi sisu on kõikehõlmav ja ettevõtte olukorda arvestades piisav?
TTJA kontrollib energiaauditi vastavust määrusele 76 „Energiaauditi miinimumnõuded“
(https://www.riigiteataja.ee/akt/123122016003). Kui kirjutatakse auditisse kirjutatakse
meetmeid ei ole, siis peab alati olema ka põhjendus, miks see nii on. Ja see peab kokku
minema ettevõtte tegutsemisvaldkonnaga, energiaprofiiliga jms. TTJA on saatnud mõned
energiaauditid tagasi täiendamiseks.
Täiendava ekspertiisi tegemine on sisuliselt uue auditi koostamine, mis on täiendav kulu nii
ettevõttele ja TTJA-le. Seega hetkel me ei pea selle rakendamist võimalikuks. Oleme
seisukohal, et pikas plaanis on edukamad ettevõtted need kes mõtlevad kaasa ja on huvitatud
energiatõhususest, kui need kes soovivad vaid nö. linnukest.

Sertifikaatide kontroll https://www.eaq.ee/sertifikaadid/ ehk on võimalik see kontroll
samamoodi automatiseerida.
Aitäh info eest, uurime ja vajadusel proovime kasutada.

Kas reaktiivenergia vähendamine kuulub parandusmeetmete alla?
Auditis võib seda kindlasti välja tuua, aga TTJA ei plaani seda hetkel kaardistada.

Taastuvenergia propageerimise eesmärgil. Kas on kavas eristada roheelektri ja fossiilse elektri
kaalumistegurid energiamärgiste arvutamisel?
Ettepanek edastatud MKM-i ehitus ja elamuosakonnale.

