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ENERGIOPTIMERING 
AF VIRKSOMHEDER

Hos DIS kan vi hjælpe dig med at optimere virksomhedens 
energiforbrug og derved øge det  årlige overskud samt 
reduceringen af CO2  udledningen – og ikke mindst forbed-
re indeklimaet og derved optimere arbejdsforholdene og 
effektiviteten hos medarbejderne. 

Vi kommer ud og screener virksomheden, kortlægger og 
analysere energiforbruget, og finder dermed de mest effek-
tive og rentable effektiviseringer der med små investeringer 
kan medvirke til store besparelser. Ud fra de fundne energi-
effektiviseringer samt budget vælger du efterfølgende selv, 
hvilke optimeringer der skal implementeres i virksomheden. 

Såfremt du ønsker at investere i nogle at tiltagene, kan DIS 
stille med en rådgiver, der kan styre og supportere under-
leverandører under implementeringsforløbet, så det sikres, 
at arbejdet bliver udført som beskrevet i den udarbejdede 
rapport.       



“TECHNOLOGY IS PASSION
– CULTURE IS KEY
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DIS (Dansk IngeniørService A/S) is an international knowledge company providing consultancy and engineering services as 
well as turn-key solutions to industries. DIS was founded in 1997 and is today represented in Denmark, Germany, Poland, 
Spain and USA, has a total of 17 departments worldwide and employs more than 500 engineers. In Denmark, the name is 
DIS and internationally the name is CREADIS. www.d-i-s.dk | www.creadis.com

CASES

NORSEA  - OPTIMERING AF TO BYGNINGER

Forbedringstiltag i virksomheden og 
besparelser årligt: 
 
Optimering af varmeanlæg, ventilationsanlæg og 
svejseudsugning.

- 225.700 DKK årligt
- 99,9 tons årlig CO2-reduktion
- 132 % afkast årligt

Undgået strafafgift fra fjernvarmen:

- 39.500 DKK årligt

Indgåelse af ny forsyningsaftale:

- 101.000 DKK årligt

SAMLEDE BESPARELSER:

• 366.000 DKK årligt
• 99,9 ton årlig CO2 reduktion

Investering og afkast  

• 132 % årligt afkast
• 9 måneders tilbagebetalingstid
• 275.000 DKK investering


