
 

Få mere ud af Energimærkning 

– benchmarking og optimering 
 
Energiforum Danmark i Hovedstaden og på Sjælland samt 

kommune-netværk øst og Bolignetværket inviterer medlemmer og 
andre interesserede til en spændende temaeftermiddag om 

Energimærkningen – og hvordan vi får mere ud af mærkerne end døde 
pdf-rapporter på en hylde. 

 
Tid: Torsdag d. 12. december kl. 13.00-16.30 

Sted: Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup 

Anden runde af energimærkningen er i fuld gang og selv om der siden sidst, 

er kommet en række forbedringer, er der et stykke vej til de digitale, 

dynamiske energimærker, på basis af det målte forbrug, som mange drømte 

om. 

 

Men man behøver ikke at nøjes med døde pdf-filer, og man kan med aktive 

valg få en energimærkning der kan bruges til noget.  

 

Det er fokus for temamødet d. 12. december i Glostrup, deltag og hør bl.a. 

om: 

 

● Hvordan Keystone bruger energimærkningen aktivt  
● Tanker om energimærkning og udbud i Boligselskabet Sjælland 

● Besøg af en række leverandører der har produkter der hjælper dig med 
at få mere ud af energimærket 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 13.00 

 
Velkomst, deltagerpræsentation og erfaringsudveksling 
v/ Uffe H. Hansen, ATP-ejendomme og Energiforum Danmark Sjælland 
  

Kl. 13.20 Status og planer for energimærkning af store bygninger. 
Energistyrelsen har lovet at fortælle om udviklingsarbejdet med energimærkningen, 
dog med det forbehold, at en række forhandlingsmøder i EU ikke falder d. 12/12 
 

Kl. 13.40 Sådan bruger vi Energimærkningen aktivt 
v/ Hanne Ravn, Keystone 
 

Kl. 14.10 Tanker om udbud af energimærkning 
Gode og dårlige erfaringer fra Boligselskabet Sjælland 
v/ Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt 

Kl. 14.40 Pause 
Kl. 15.00 Genveje til at få mere ud af energimærket 

Fem virksomheder pitcher deres om koncepter, der øger udbyttet af energimærket, 
herefter er der mulighed for mere uformelle samtaler og konkrete spørgsmål ved 
bordene. De fem virksomheder er: 

- Energieffektive bygninger 
- Dalux 
- TIMESAFE 
- SEAS/NVE 
- Energy Systems 

 
Kl. 16.15 Brainstorming til kommende møder 
Kl. 16.30 Farvel og tak for i dag 

v/ Fie Pedersen GH Energi og Rådgivning og Energiforum Danmark i Hovedstaden 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest 1. december. 
 
Tilmelding kan ske via mail tilinfo@energiforumdanmark.dk eller på   
hjemmesiden: http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse opkræves det fulde beløb. Vi sender kun 
bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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