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Danmark er et energieffektivt land. Vi er gode til at udnytte vedva-
rende energikilder som vind, vand og sol, og vi søger at begrænse 
CO2-udledningen fra fossile brændsler. Men vi kan blive endnu bedre. 
EU indførte i 2012 et obligatorisk energisyn for alle større virksom-
heder. Målet er, at vi i EU skal forbedre vores samlede energieffekti-
vitet med 20 % i 2020 og 27 % i 2030. Det danske klimamål er 70 % 
reduktion inden 2030.

Energisyn finder sted hvert fjerde år. Er du klar?
Verdo’s hold af energisynsspecialister står klar til at hjælpe dig og din 
virksomhed igennem energisynet. Ud over den obligatoriske energi-
synsrapport til Energistyrelsen giver vi dig et overblik over alle bespa-
relsespotentialer. Dertil giver vi to års fri rådgivning i forbindelser med 
energiprojekter som realiseres hos Verdo.

Verdo’s energisyn

• Vi afdækker 
virksomhedstype og 
størrelse 

• Vi vurderer poten-
tialet for energi-
effektiviseringer 
blandt andet ud fra 
ressourceforbrug 
og forbrugsprofil

• Vi genemgår energi-
processerne sammen 
med dig og udarbejder 
belastningsprofiler

• Du får vurderet 
optimeringspotentialet 
og tiltag

• Vi udarbejder en 
handlingsplan med 
konkrete besparel-
sesmuligheder

 
• Vi prioriterer tilta-

gene efter største 
besparelse og øget 
energieffektivitet

• Du får en færdig 
energisynsrapport 
til Energistyrelsen

 
• Du får et 

styringsværktøj 
og et konkret 
sparekatalog 

• Du får overblik over 
energitilskud

Du får to års fri 
rådgivning til:
• energiprojekter som 

realiseres hos Verdo
 
• tilskudsansøgninger 

og udbetalinger

• sparring om energi 
og afgifter
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16 % årlig besparelse
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En del af Verdo-koncernen
Verdo arbejder med bæredygtig energi og teknisk infrastruk-
tur. Vi skaber grøn energi, der gør en verden til forskel.

Verdo er en multiforsyningsvirksomhed. Vi sælger blandt 
andet bæredygtige energianlæg, biomasse, energirådgivning 
og teknisk infrastruktur. 550 passionerede medarbejdere 
skaber en årlig omsætning på 2,4 mia. DKK.
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Opnå store og vedvarende besparelser på energiregnskabet
Med mere end 30 energisyn i bagagen har Verdo’s specialister fagligt stærke kompetencer, som 
sikrer din virksomhed et grundigt og professionelt energisyn. Når vi gennemfører et omkostnings 
effektivt energisyn, får du ikke kun den lovpligtige Energisynsrapport og et overblik over virksom-
hedens energiforbrug. Du får også et styringsværktøj og et konkret sparekatalog med nøjagtig 
angivelse af de lokationer, hvor det er oplagt at energioptimere. Samtidig undersøger vi naturlig-
vis mulighederne for energitilskud. Vi gør med andre ord al forarbejdet for dig.

To års fri rådgivning
Efter energisynet kan du selv vælge at arbejde videre med de mest relevante forslag, eller vi kan 
hjælpe dig med at implementere og gennemføre energioptimeringen. Vores specialister har alle 
de nødvendige certificeringer og kan rådgive både produktions-, handels- og servicevirksomhe-
der.
Deres erfaring minimerer dit forbrug af interne timer. Kombineret med muligheden for løbende, 
inden for to år efter synet, at trække på vores energirådgivere kan du opnå store og vedvarende 
besparelser på energiregnskabet.

*: Status på Energisyn 2017, rapport fra Energistyrelsen. 

Få et tilbud på energisyn inden for 48 timer
Kontakt os idag, og vær med til at skabe den grønne omstilling

af energiforbruget i danske virksomheder *


