
— Energiscreening til din virksomhed 

Grønne besparelser

100% ansvarligt



Skyd en grøn genvej til en ansvarlig forretning
Du har mulighed for at søge tilskud til 

energioptimeringer fra Energistyrelsen.  

Både for besparelser og effektivisering. 

Vi hjælper din virksomhed med at afdække 

mulighederne for energioptimering og søge 

tilskud i puljen. Først med et gratis eftersyn  

og derefter i tre overskuelige trin. 

Udgifterne i bund og bundlinjen i top
Det er klogt at bruge energien smartere. Det kan 

spare miljøet for unødvendig CO2-belastning og 

styrke din virksomheds bundlinje. Der var engang, 

hvor en grøn virksomhedsprofil var et valg. I dag er 

det et krav. Fra kunder og omverden. Vi kalder det 

’verdens bedste krav’, for der er masser af fordele 

forbundet med at sænke forbruget. Både for 

naturen og for dine budgetter.

Læs mere på
energifyn.dk/ 

energiscreening

Energiscreening
Vores rådgiver kortlægger  
mulighederne for energioptimering.

Ansøgning
Sammen vælger vi den pakke,  
der passer til din virksomhed.

Udbetaling
Vi slutdokumenterer og ansøger 
om tilskud til din virksomhed. 

Fokus på 
verdensmålene 

Energioptimering 
styrker den grønne 

omstilling og 
din virksomheds 

miljøprofil.

Opnå 
betydelige 

årlige 
besparelser.



Fysisk gennemgang 
af virksomheden.

–  Synliggørelse af områder,
hvor der ses potentiale til
energiforbedringer

–    Notat, som kort beskriver
de tiltag, der er 
potentiale i

–  Din virksomhed beslutter,
om I vil gå videre med
energiforbedringer 

Valg af energipakke 
1, 2 eller 3.

–  Indsamling af data

–  Synliggørelse af besparelser

–  Synliggørelse af tilskuds-
beløb i øre/kWh pr. år

–  Projektbeskrivelse og
ansøgning 

–  Godkendelse eller afslag
fra Energistyrelsen

–  Din virksomhed beslutter,
om I vil gå videre

Tid 
1 uge

Pris for trin 1
Gratis

Tid 
Op til 4 uger

Pris for trin 2
Fra 7.500,- afhængig 
af valg af pakke

Tid 
Op til 8 uger + 
sagsbehandling

Tid 
Afhængigt af omfang 
og virksomhedens 
partnere

Tid 
30 dage 

Pris for trin 3-5
20% af opnået tilskud

Aftale indgås og projekt-
rapport udarbejdes.

–  Dokumentation af før- 
situationen og
beskrivelse af efter-
situationen

–  Estimering af energi- 
forbrug i efter-situationen
samt investeringens
størrelse

–  Beregning af
energibesparelsen og
udregning af støttebeløb

–  Tro- og love-erklæring

Optimeringsprojekt(er) 
udføres efter aftale.

–  Forbedringer på
aftalte områder
udføres inden for
2 år. Dette sker
med virksomhedens
egne partnere

–  Udstyr udskiftes,
bygninger 
energioptimeres,
nye løsninger 
implementeres

–  Anlæg sættes i drift

Udbetaling af tilskud fra 
Energistyrelsen.

–  Dokumentation af efter-
situationen

–  Beregning af besparelse
og tilskudsbeløb

–  Projektregnskab

–  Tro og love-erklæring

Energipakke 1
 1-3 energioptimeringsprojekter 
7.500,-

Energipakke 2
 4-6 energioptimeringsprojekter 
15.000,-

Energipakke 3
 Ved flere end 6 energioptimeringsprojekter 
udfærdiges individuelle tilbud   

Find den 
energipakke 
som passer 

dig.

100% lige til  

100% ansvarligt

Trin 1
Gratis 
indledende 
screening

Trin 2
Valg og 
eksekvering af 
energipakke

Trin 3
Ansøgnings-
rapport 

Trin 4
Energi- 
optimering

Trin 5
Udbetaling
og slut- 
dokumentation

Trin 3–5 håndteres af virksomheden i samarbejde med Energi Fyn og EnergistyrelsenTrin 1 hånteres af Energi Fyn Trin 2 håndteres af Energi Fyn 
og Energistyrelsen

En god 
investering  

Energioptimering 
er typisk tjent  
ind på 4 år.*

I stedet for en dyr og uoverskuelig prisstruktur har vi gjort 
det enkelt at komme i gang med at energioptimere. 

Hvis dit tilskud godkendes, går 20% af opnået tilskud til 

Energi Fyn som betaling. Transparent og helt enkelt.

Du modtager det fulde tilskudsbeløb af Energistyrelsen og 

betaler herefter de 20% af tilskuddet på separat faktura fra 

os. Det er nemt og enkelt for din virksomhed – og i vores øjne 

den mest ansvarlige model.

* “Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet” fra Energistyrelsen



Det kan sagtens betale 
sig at bruge energien 
smartere. Vi har samlet 
fire gode råd til at  
komme godt i gang  
med energioptimering.

Skab det gode overblik.
Sammen med din rådgiver kan du gennemgå 

hele din virksomhed og finde frem til både 

store og små energisyndere. Når du kender 

jeres samlede potentiale, kan du lettere 

prioritere, hvilke projekter du ønsker at 

igangsætte. Der vil altid være muligheder 

for både her-og-nu-effekt og projekter med 

et længere sigte. Vi rådgiver naturligvis hele 

vejen igennem, så du får mest mulig værdi af 

dine projekter.

2.
Start med dine medarbejdere. 
Hvis du vil skære i energiforbruget, skal du 

begynde hos dine medarbejdere. Det er  

dem, der kan drive forandringen, så det 

er afgørende, at de er med på missionen. 

Inddragelse skaber ejerskab, så lyt til alle.  

Du vil formentlig opleve, at dine medarbejdere 

har gode ideer til at udnytte energien mere 

effektivt. 

1. Mål dine resultater. 
Det er vigtigt, at du følger udviklingen før 

og efter energioptimeringen. På den måde 

kan du bedst sikre momentum i udviklingen 

og understøtte den på den lange bane. For 

at din investering bliver en god business 

case anbefaler vi, at du løbende tjekker op 

på performance og søsætter initiativer, der 

understøtter den gode udvikling.

4.
Invester fornuftigt. 
Vi ser energioptimering som en investering, 

der skal kunne betale sig på den lange bane. 

Derfor bør du både have de økonomiske og 

bæredygtige perspektiver for øje. En grøn 

profil kan også have økonomisk potentiale.

Ofte hjælper energioptimering også på 

komforten. Tit oplever vi, at virksomheder får 

bedre lys og en mere jævn og stabil varme.  

Og i nogle tilfælde øges produktiviteten også. 

3.

4 gode råd
100% fornuftigt



— energifyn.dk/energiscreening

Kenneth Kjær Hansen
Energirådgiver

63 17 19 84

kkha@energifyn.dk

Christian Møller B. Olsen
Energirådgiver

63 17 19 93

cmbo@energifyn.dk

Driv dine  
omkostninger ned 
og ansvarligheden 
op

Kontakt os i dag, og få en snak om 
energibesparelser og energiscreening i  
din virksomhed. Det er helt uforpligtende. 

Besparelser og miljøhensyn går hånd i hånd,  
når vores energirådgivere hjælper dig med  
at optimere din virksomheds energiforbrug.  
Hvert år sparer vi vores kunder for millioner  
af kroner og naturen for tonsvis af CO2.  
I gennemsnit sparer virksomheder 4% på  
energien.

Kontakt os, og kom i gang med at spare.

Energi Fyn
Sanderumvej 16, 

5250 Odense

70 13 19 00

www.energifyn.dk


