
Energi koster penge, og det er spild af penge 
at bruge for meget energi. Vi kortlægger,  
hvor virksomheder kan energioptimere med 
fokus på miljøet og bundlinjen - her og nu.

 ENERGI  
RÅDGIVNING

KOSAN GAS



INTRO

Med Kosan Gas Energirådgivning får du:

 Δ Professionelle øjne på  energiforbruget  
i din virksomhed

 Δ En enkel og overskuelig rapport som 
 beslutningsgrundlag

 Δ Hjælp til at prioritere mulige 
 optimeringsprojekter

 Δ Energirådgivning tilpasset dit behov  
– til enkelte projekter, på abonnement 
eller klippekort

Hos Kosan Gas mener vi, at vi skal bruge verdens 
energiressourcer rigtigt, og vi støtter produktionen 
af bioLPG som led i virksomheders grønne omstil-
ling. Vi vil også gerne hjælpe din virksomhed med 
at sætte fokus på energioptimering. 

KOSAN GAS  
ENERGI
RÅDGIVNING

Din virksomhed vil typisk kunne opnå en besparelse 
på det  samlede energiforbrug på 5-12% ved at 
kombinere overvågning og rådgivning fra Kosan Gas 
Energirådgivning. 

5-12%



PRODUKT OVERSIGT

Energirådgivning kan købes – til enkelte 
projekter eller på abonnement, hvis I 
 ønsker løbende rådgivning og overvågning  
i virksomheden. 

ENERGI 
SCREENING

ENERGI 
RAPPORT

ENERGI 
ABONNEMENT

ENERGI 
KLIPPEKORT

Sammen med vores energirådgiver 
 udpeger I de områder, der skal 
 fokuseres på.

I modtager en screeningsrapport med 
forslag til  optimeringsmuligheder.

Hvis I ønsker en mere  dybdegående 
 kortlægning af virksomhedens energi-
forbrug, indsamles uddybende data og 
optimeringspotentiale, som energi-
rådgiveren efterfølgende analyserer.

Ønsker I som virksomhed, at vi følger 
jeres energiforbrug over en længere 
periode, kan vi tilbyde 2 forskellige 
energi-abonnementer.

I har mulighed for at tilkøbe  
10 timers klippekort til råd og 
 vejledning fra vores energirådgiver.

Vores rådgivning starter med en energiscreening, hvor vi sammen 
udpeger de områder, vi skal fokusere på. 

Rådgivningen kan uddybes med målinger og beregninger, eller I kan 
vælge en abonnementsløsning med 1 eller 2 årlige status møder, 
hvor vi gennemgår og analyserer data fra jeres virksomhed.



ENERGI ABONNEMENT

ENERGI ABONNEMENT PLUS 

ENERGI ABONNEMENT PREMIUM  

5 timers rådgivning til screening. 

I modtager en energirapport med forbedringsforslag og estimeret besparelse,  
og I har mulighed for at tilkøbe timer til projekt eller yderligere screening. 
 Rapporten indeholder overvågede  måleres kvartalsvise forbrug. 

Gennemgang og analyse af forbrug med energirådgiver 1 gang om året:

 Δ Analyse af standby-forbrug

 Δ Analyse af forbrug generelt

 Δ Vurdering af udvikling i forbrug

 Δ Årligt miljøregnskab på overvågede målere

 Δ Én infoskærm pr. bygning til visualisering af liveforbrug  
time for time

10 timers rådgivning til screening. 

I modtager en energirapport med forbedringsforslag og estimeret besparelse, 
og I har mulighed for at tilkøbe timer til projekt eller yderligere screening. 
 Rapporten indeholder overvågede måleres kvartalsvise forbrug. 

Gennemgang og analyse af forbrug med energirådgiver 2 gange om året:

 Δ Analyse af standby-forbrug

 Δ Analyse af forbrug generelt

 Δ Vurdering af udvikling på forbrug

 Δ Årligt miljøregnskab på overvågede målere

 Δ Én infoskærm pr. bygning til visualisering af liveforbrug  
time for time



Kosan Gas a/s
Hasselager Centervej 19-21 
8260 Viby J
T. 8948 7700 
post@kosangas.dk
www.kosangas.dk

Ring eller skriv til os og hør mere om 
Kosan Gas  Energirådgivning.

T.  8948 7700 
energiraadgivning@kosangas.dk 

KONTAKT OS


