
Det er ved at være tid til 2. runde energisyn for mange virksomheder. Men 
hvordan var det nu lige det var med reglerne? Hvornår er man omfattet af 
lovkravet om energisyn? Er der kommet nye retningslinjer? Og fik vi i det hele 
taget nok ud af det første energisyn?

Få hjælp til svarene og meget mere, når EnergySolution og Bureau Veritas i 
samarbejde med Energistyrelsen inviterer til en række gå-hjem-møder, hvor 
der zoomes ind på det kommende energisyn. 
Spørgsmålene er mange; hvilke forskellige muligheder er der for at opfylde 
kravet, hvad er forskellene og hvad giver mest mening for den enkelte virk-
somhed?

Samtidig vil vi kaste et blik på hvordan arbejdet med energisynet kan kobles 
til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, LCA analyser, CO2 neutralitet 
m.v.

Arrangementet henvender sig til virksomheder på slutbrugerniveau, der står 
foran at gennemføre energisyn.

PROGRAM:

Ankomst & registrering 

Velkommen
v. Lasse Bjerregaard, seniorrådgiver i EnergySolution og Peter Worck Nielsen, 
external sales manager & Customer Relations Manager Certification i Bureau 
Veritas
  
Baggrund for gå-hjem-møde og kort præsentation af eftermiddagens oplæg.

Hvad er et energisyn og hvordan opfylder man kravet om energisyn? 
v. Søren Hvidgaard Poder, fuldmægtig i Energistyrelsen
 
Få et indblik i hvorfor man skal gennemføre energisyn, hvad det er og hvilke 
muligheder der er for at opfylde kravet om energisyn. 

energysolution.dk

INVITATION TIL 
GÅ-HJEM-MØDE

ENERGISYN
- praktik og nye retningslinjer  

Engineering & Automation

PRAKTISK INFO OM 
ARRANGEMENTET:
 
Gå-hjem-møderne afholdes fire gange:
 
 Aalborg d.16/1-20 kl.14-17 
  Comwell Hotel Hvide Hus

 Fredericia d.21/1-20 kl.14-17
 Bureau Veritas, Oldenborggade

 Holstebro d.28/1-20 kl.14-17
 Nupark 51, 7500 Holstebro

 Hvidovre d.30/1-20 kl.14-17
 Hotel Scandic Hvidovre

  Tilmelding til gå-hjem-møderne 
sker via dette link senest en uge før 
arrangementsdato (begrænset an-
tal pladser - først til mølle princip).

 Deltagelse i gå-hjem-møderne er
 gratis. Ved udeblivelse uden afbud  
 opkræves dog et gebyr på 500 kr. 

https://energysolution.dk/gaa-hjem-moeder-om-energisyn


FAQ om Energisyn
v. Søren Hvidgaard Poder, fuldmægtig i Energistyrelsen

Alle de oftest stillede spørgsmål: 
- Hvornår er man omfattet af kravet om energisyn? 
- Hvad koster et energisyn? 
- Ændrede krav og retningslinjer fra 1. runde til 2. runde.
- Hvad med lejet / leaset udstyr, maskiner, bygninger og biler? 
- Og alt det andet…
 

Hvordan får vi mest ud af energisynet? 
v. Lasse Bjerregaard, seniorrådgiver i EnergySolution

Ofte er eneste valgkriterie når der vælges leverandør pris, men er det egent-
lig hensigtsmæssigt? Kan man få mere ud af et energisyn ved at fokusere 
anderledes?
 

Hvilken vej skal vi vælge, certificering eller engangsforetagende? 
v. Peter Worck Nielsen, external sales manager & Customer Relations Manager 
Certification i Bureau Veritas & Lasse Bjerregaard, seniorrådgiver i EnergySoluti-
on

Diskussion af hvilken vej der er mest fordelagtig at vælge og hvilke fordele 
samt ulemper det giver. Kan vi koble arbejdet med energisyn til andre ind-
satser i virksomheden, eks. CO2 neutralitet (reduktion), LCA analyser og FN’s 
Verdensmål.

Afrunding og tak for i dag 
v. Lasse Bjerregaard, seniorrådgiver i EnergySolution og Peter Worck Nielsen, 
external sales manager & Customer Relations Manager Certification i Bureau 
Veritas

Mødets erfaringer opsummeres, der samles op på evt. spørgsmål, og
vi siger tak.

ENERGISYN
Praktik og nye retningslinjer

Bliv klogere på 
hvordan du får mest 

ud af energisynet


