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Vi hjælper dig med at få det optimale 
ud af dit Energisyn

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra 2012 stiller krav om, at *store virksomheder 
skal have foretaget et energisyn hvert fjerde år. Energisynet, der nu skal 
gennemføres for året 2020, kortlægger din virksomheds samlede energiforbrug, 
og vil kunne synliggøre hvor I kan spare på energiudgifterne. 

Daugaard Energi tilbyder et komplet Energisyn til markedets bedste pris, 
og samtidig leverer vi en oversigt over de reelle besparelsesmuligheder.

Sammen med det komplette Energisyn får du også en GRATIS indeklimatest, 
der giver konkrete forslag til et forbedret indeklima, og som er med til at
forberede dig til næste Energisyn om 4 år.

• Lovpligtigt energisyn til markedets bedste pris

• Udført af certificeret energisynskonsulent

• Professionel, effektiv og fleksibel organisation

• Præcis kortlægning af aktuelt og potentielt energiforbrug

• Kompetent rådgivning og sparring

• Besparelseskatalog med reelle besparelser

• Gratis test af dit indeklima inkl. en detaljeret rapport med ideer 
og forslag til forbedringer

Dine fordele:

Ifølge lovgivningen skal din virksomhed have foretaget energisyn, hvis der globalt er mindst 250 ansatte 
opgjort som fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance 
på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab. Definitionen gælder også for offentlige 
virksomheder, der fungerer på markedsvilkår.

Få det optimale ud af 
det lovpligtige energisyn 
og til markedets bedste priser

*Store virksomheder:
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Et energisyn fra Daugaard Energi starter med, at vi i samarbejde med dig 
danner os et overblik over det samlede energiforbrug i din virksomhed ud 
fra en betragtning om, at alt tilført energi spiller sammen. 

Vi gør vores styrke til din fordel
Med vores unikke beregningsmodel gør vi en forskel i forhold til alle andre
aktører i markedet. Vi er i stand til effektivt at kortlægge dit reelle 
besparelsespotentiale, der altid tager udgangspunkt i de faktiske forhold 
i din virksomhed og ikke ud fra standardtabeller. 

På den måde er I som virksomhed sikret reelle besparelsesforslag. 

Unik analysemodel 
med reelt besparelsespotentiale

Daugaard Energi har et professionelt, effektivt og dynamisk team af specialister, 
som tilbyder energisyn over hele landet. Energisynet udføres i tæt samarbejde 
med Elite Energy Saving, der sørger for den lovpligtige godkendelse og 
indsendelse af den endelige rapport til Energistyrelsen.

Energisyn udført af kompetente rådgivere

Kunde-2: ”Vi har lært noget nyt i dag. Det er en anden måde at betragte tingene på, som giver mening.”

Kunde-1: ”Du har jo fuldstændigt ret, underforstået hvorfor er der slet ikke nogen der har set det før?”

Vores kunder udtaler spontant:



Flemming Daugaard

Tlf.      30 26 68 13

Mail    fd@daugaardenergi.dk

Vi er specialister i optimering af indeklima og enerigbesparelser, og derfor 
indeholder et komplet energisyn fra Daugaard Energi også en helt gratis 
indeklima-test.

Et godt og kontrolleret indeklima er en vigtig medspiller i forhold til energi-
optimering, personlig velvære og effektivitet på arbejdspladsen. Det giver 
derfor rigtig god mening at måle og teste jeres indeklima, så det spiller 
maksimalt sammen med jeres energiforbrug i forhold til klima, miljø 
og bæredygtighed.

Optimeret indeklima
med enormt potentiale

Fremtidens indeklima styres intelligent, 
og du kan selv tage styringen

En gratis indeklima-test indebærer, at vi kvit og frit monterer en række af vores 
kvalitets sensorer i udvalgte lokaler i din virksomhed. Over en kortere periode 
måles dit indeklima på 4 parametre: temperatur, luftfugtighed, Co2 og støj. 
Du får adgang til det Cloud-baserede interface, hvor du selv kan følge tilstand 
og udvikling af dit indeklima. Vi afslutter testen med et møde hos dig, hvor vi 
præsenterer en detaljeret rapport med ideer og løsningsforslag til forbedringer 
af dit indeklima - helt kvit og frit.

TEST
GRATIS

www.daugaardenergi .dk

Kontakt en af vores Energikonsulenter

Palle Winther

Tlf.      54 58 13 43

Mail    pw@daugaardenergi.dk
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