
Få opfyldt 
energisparemålene!

Er du udfordret på at få opfyldt jeres energisparemål og syntes du 
det er besværligt, så benyt dig af  vores erfaring og rådgivere. 

Vi tager ansvaret for:
•  Årlig intern og ekstern auditering af energispare projekterne.
•  Al kommunikation, dokumentation og mødeaktivitet med 

Energistyrelsen og Danske fjernvarme, samt opdatering af nye 
informationer.    

•  Fuld inddragelse af jeres egne energibesparelser eller jeres 
kunders besparelser.

•  Udarbejdelse af årlig statusrapport omkring besparelsesarbejdet.

Derudover kan du benytte dig af:
•  Energirådgivning til dine netkunder.
•  Nem online ansøgning om tilskud til dine netkunder.

+45 7010 0232  |  verdo.com/energy

Samarbejdet med Verdo gør at bestyrelsen slipper 
for at holde sig ajour med de meget komplekse  
energispareregler, samt administration og indtastninger 
af samme. - vi får mere tid til at fokusere på driften. 
Besparelserne i vores eget område er blevet håndteret 
på en meget tilfredsstillende og fleksibel måde.” 

Bestyrelsesformand Hans Jørgen Nielsen, Allingåbro Varmeværk



Verdo
Vores drivkraft mod en mere effektiv og bæredygtig 
udvikling har spredt sig i verden, og vores investeringer 
i mennesker, knowhow og produkter har ført os langt 
ud over vores ståsted i Randers.

Siden 1905 har vi drevet multiforsyning, og har siden 
udviklet stærke kompetencer inden for avancerede 
områder som energirådgivning, teknisk entreprise 
og ydelser til vandværker. Vi er i dag blandt Europas 
førende leverandører af biomasse.

Vores 500 passionerede medarbejdere er med til at 
skabe en årlig omsætning på 2,6 mia. DKK.

At tage ansvar er indbygget i alt, hvad vi gør. Den 
holdning styrer vores tætte samarbejde med både 
kunder og partnere. Hos os går forretning, mod, 
åbenhed og udvikling hånd i hånd med hensynet  
til verden.

Tendenser, meninger og seneste nyt fra en branche 
i konstant bevægelse. Tilmeld dig vores nyhedsbrev 
– så er du opdateret.     

Hold dig opdateret  
verdo.com/energy/nyhedsbrev 

Kontakt vores specialist,  
så vi kan starte dialogen 

Ib Dahl Jensen  
Energirådgiver 

+45 3073 1934
ibdj@verdo.dk


