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REDUCER ENERGIFORBRUGET MED SYSTEMATISK ENERGILEDELSE
Overblik over og kontrol med energiforbrug styrker mulighederne for bespa-
relser og væsentlige reduceringer af forbruget på op mod 15 procent.

I EnergySolution gør vi det muligt for vores kunder at få overblik og kontrol. Det 
kan vi, fordi vi er specialister i energiledelse. Hvad enten der er tale om gene-
relle ønsker om et reduceret energiforbrug eller en målsætning om at blive ISO 
50001 certificeret*, kan vi assistere i alle faser; fra opbygning af energiledelses-
systemer og undersøgelse af deres effektivitet til konkret energigennemgang 
og vedligeholdelse af etablerede systemer.

Når vi gør det, kan vores kunder finde frem til de helt konkrete tiltag, der fører til 
økonomiske og energimæssige besparelser. Vi har tidligere rådgivet fiskefoder-
producenten BioMar, der fik kortlagt sit forbrug af naturgas og el, hvilket gjorde 
det muligt at målrette energisparearbejdet, og energisynet betalte sig hjem 
alene ved korrektion af betalt vandafledningsafgift. 

Få et uforpligtende møde med én af vores specialister i energiledelse. Hvad 
enten I er en stor industrivirksomhed med aftale om PSO-refusion, eller I er i en 
opstartsfase, kan vi bidrage med den rette rådgivning. 

DIT UDBYTTE SOM KUNDE VED ENERGYSOLUTION: 

• Opnå overblik over og kontrol med jeres energiforbrug
• Styrk mulighederne for reduktion af energiforbruget med op mod 10-15 %.
• Få konkretiseret relevante energiprojekter så som at få medarbejdere 

“med på vognen” i kraft af ændringer i den daglige adfærd.
• Bliv ISO-50001 certificeret og opnå PSO-refusion gennem aftale med 

Energistyrelsen. En indsats, der typisk er betalt tilbage på få år.
• Få besøg af erfarne certificerede auditors, som tester og sikrer, at energi-

ledelsen giver optimal værdi til virksomheden.

*ISO 50001 er en systematisk og fokuseret tilgang til virksomheders arbejde med reduktion af 
energiforbruget.
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Vi er en ingeniørvirksomhed med 
speciale i profitable automations- & 
optimeringsløsninger inden for energi, 
miljø og produktion. 
 
Vores kernekunder er større industri-
virksomheder indenfor plast, petfood, 
fødevarer og elektronik. 
 
Vores team består af ingeniører, 
maskinmestre og programmører. 23 
dedikerede professionelle nørder der 
skaber målbar værdi for vores kunder.
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