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Det haster…
– jo før du starter  
jo før opnår du refusion

Energiledelse - ISO 50001



Energiledelse - ISO 50001 
sikrer dig refusion på din 
PSO-afgift frem til 2020 

Få tilskud
Har din virksomhed et intensivt 
elforbrug, kan du få tilskud til 
PSO-afgiften. For at få tilskud skal 
din virksomhed indgå en aftale om 
energi effektivisering med Energi-
styrelsen. Inden dette kan ske, skal 
virksomheden implementere et 
energiledelses system, som er certi-
ficeret efter energiledelsesstandar-
den ISO 50001 og Energistyrelsens 
supplerende krav.

Det betyder det for dig
Energiledelse kan reducere dit 
el-forbrug med op til 15%. Gevinsten 
er langt højere, når vi medregner 
faktorer som optimeret produktion, 
kvalitet og arbejdsmiljø. 

Staten har afsat i alt 185 mio. kr. årligt 
i perioden 2015-2020 til tilskud. Til-
skuddet udgør cirka 7 øre pr. forbrugt 
kWh el (cirka halvdelen af din PSO 
afgift) - afhængigt af ansøgerantal og 
de el-intensive virksomheders forbrug.

Hjælpen er klar
Du får en partner med solid erfaring i 
at føre virksomheder gennem proces-
sen frem mod certificering, så du kan 
opnå godkendelse og få tilbagebetalt 
en del af PSO-afgiften.

Standarden DS/EN ISO 50001 gør 
det muligt – på en systematisk og 
let overskuelige måde at opbygge de 
 systemer og processer, der er nød-
vendige for at forbedre energieffek-
tivitet, -udnyttelse og -forbrug.

             2017                2018              2019              2020

PSO refusion 171.000 kr.  345.000 kr.  273.000 kr.  120.500 kr.

Energibesparelse  -    180.000 kr.   84.500 kr.   82.000 kr. 

  Energi Rådgivning  -66.000 kr.   -33.000 kr.   -33.000 kr.   -33.000 kr. 

  Certificering*/opfølgningsaudit  -60.000 kr.  -16.500 kr.   -16.500 kr.   -16.500 kr.

  PSO-ansøgning  -10.000 kr.   -    -    -10.000 kr. 

  Dokumentstyring  -17.500 kr.  -30.000 kr.   -30.000 kr.   -30.000 kr. 

Internt arbejde  -50.000 kr.  -16.500 kr.   -16.500 kr.   -16.500 kr. 

Afkast -33.000 kr.  429.000 kr.   261.500 kr.   96.500 kr. 

Akkumuleret afkast  -33.000 kr.   396.500 kr.   658.000 kr.  754.500 kr.

Businesscase
Med et årligt elforbrug på 5.000.000 kWh og en gennemsnitlig elpris på 60 øre/kWh kan jeres 
samlede gevinst være på trekvart million kroner.

Case - 6% energibesparelse

*Leveres i samarbejde med certificeringsbureau



  

1. Effektiviseringsmål

  

2. Organisering

 

4. Implementering

 

5. Evaluering

Dine fordele ved professionel 
energiledelse:
•  Reduktion og effektivisering  

af energiforbruget

•  Virksomhedskultur med  
energi rigtigt adfærd

•  Bedre beslutningsgrundlag

•  Optimal indkøbsstrategi

•  Lavere drifts- og vedligeholdelses-
omskostninger

•  Styrket CSR-profil

 

3. Energianalyse

Gennemføre certificering/
audit, planlægge handlinger, 
udarbejde rapporter.

Gennemføre driftshandlings-
planer, dokumentstyring samt 
energiovervågning. Energinøgletal, screenings-

liste, optimeringsforslag og 
 handlingsplaner.

Definere kompetencer og 
ansvar, opbygge teams og 
vurdere ressourcebehov.

Energikortlægning af produktions-
proces, bygninger og transport 
samt energipolitik og -mål.

Inden for cirka en måned kan 
din virksomhed indgå afta-
le med energistyrelsen om 
PSO-refusion, og så er du 
berettiget til tilskud fra denne 
dato. Derefter tager arbejdet 
frem til certificeringen cirka 
4-6 måneder.

PSO-refusion inden for 
én måned

Din
energiledelses- 

proces med 
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Du får et effektivt værktøj til at styre 
og overvåge energiforbruget samt 
sikkerhed for, at energiudgifterne  
ikke er højere end nødvendigt – også  
i fremtiden.

Hurtigt og effektivt forløb
Vores energiledelsesproces sikrer, 
en systematisk implementering af 
energi ledelse i din virksomhed. I tæt 
samarbejde faciliterer vi et forløb, hvor 
vi sammen forbedrer, gennemfører og 
evaluerer de nødvendige energitiltag.

Du får et effektivt værktøj til at 
sikre et lavt energiforbrug i din 
virksomhed og samtidig sikre 
refusion af dine PSO-afgifter.” 

Jonas Lassen, Verdo Energirådgivning
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Nøglen til refusion og langsigtet energieffektivisering er ISO 50001

Derfor er det vigtigt
Effektiv produktion og godt arbejdsmiljø er essentielt for virksomhedens 
drift. Fokus på energioptimeringer kan være en ”løftestang” for mere effektiv 
produktion og bedre arbejdsmiljø. Minimering af omkostninger forbundet med 
energi til produktionen, lys og varme samt refusion af PSO-afgifter er ofte en 
overset konkurrenceparameter. Energiledelse er ikke bare godt for miljøet, der 
er også godt for virksomhedens lønsomhed og konkurrenceevne.

Har du spørgsmål til PSO-refusion eller  
Energiledelse - ISO 500001?  
Kontakt os for at aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte din  
virksomheds muligheder.

Energy Management - energioptimering
I Energy Management er omdrejningspunktet energioptimering. Vi har styr på 
reglerne og procedurerne, og gør det nemt for dig at gennemføre energi- og 
ressourceoptimeringer i alle dele af organisationen og samtidig mindske dit 
aftryk på miljøet.

Du får en samarbejdspartner, som kan løfte alle aspekter i din energioptimering

Øvrige produkter:
Energirådgivning
Energitilskud
Energiovervågning
Energisparemål
Energisyn

Se mere på verdo.com

Om Verdo
Verdo’s 500 medarbejdere arbejder hver 
dag for at sikre grøn energi og  bæredygtige 
løsninger. Sammen skaber vi en årlig 
 omsætning på 2,6 mia. DKK. 

Med mere end 100 års erfaring i energi-
branchen er vi med til at hæve standarden 
inden for vores kerneforretninger – energi-
løsninger, rådgivning, teknisk entreprise og 
vandteknologi.
 
At tage ansvar er en indbygget del i alt, vi 
gør, fordi vi vil præge fremtiden. Hos os 
går forretning, mod, åbenhed og udvikling 
nemlig hånd i hånd. 
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