
ANSØGNING 

Energisynskonsulenter 

ANSØGNINGSSKEMA 

  

  

Navn: 

  

Adresse: 

  

Postnr. og by: 

  

  

  

Virksomhed: 

  

Adresse: 

  

Postnr. og by: 

  

CVR- nr.: 

    

Er De ansat?             __________  

Selvstændig?            __________ 

  

Søger på A-niveau?   _______  B-niveau?  ______ 

  

  

Underskrift: _________________________          Dato:      ___________(Med underskrift bekræftes 

oplysningernes rigtighed)     

 



 

 

Ansøgers grunduddannelse: 

Kandidat år: 

(Kopi af eksamensbevis vedlægges)  

Ansættelse efter grunduddannelse: 

  

Periode                              Ansættelsessted   

Arbejdsområder 

 
Efteruddannelse (Angiv relevante kurser) 

  

Relevante projekter 

(for ansøgere til A-niveau inden for de seneste 6 år og til B-niveau for de seneste 10 år, se vejledningen 

side 4)  

Dokumentationen af erhvervserfaring i form af (dele af) rapporter fra de seneste år vedlægges. Til hver 

enkelt rapport skal De kort angive Deres rolle i projektet med omtrentlig angivelse af timeforbrug inden 

for disse områder. 

Har De haft overordnet projektledelse, herunder ledelse af opgaver med flere samarbejdspartnere, evt. 

eksterne rådgivere ? 

1. Har De kortlagt energiforbruget og på baggrund heraf gennemført en prioritering af indsatsområderne 
?  

2. Har De kortlagt/beskrevet de enkelte anlæg ud fra energibesparelsesovervejelser ?  

3. Har De gennemført teknisk-økonomisk vurdering af energibesparelsesovervejelser ?  

4. Har De forestået/haft ansvar for etablering af de efterfølgende besparelsesovervejelser ?  

5. Har De evalueret de forskellige energibesparende tiltag med henblik på at kontrollere effekten af 

projektet ?  

6. Har De designet/igangsat energistyringssystemer ?  

7. Har De forestået/haft ansvar for etablering af energi- og miljøledelse eller kvalitetsstyring     

  



 

 

Rapportens titel:               

Uddybende bemærkninger til de enkelte punkter med henvisninger til de relevante sider i rapporten (hvis 

der ikke er plads nok, kan bemærkningerne evt. påføres et bilag mærket med navn og adresse)  

Timeforbrug 

1. ___ 

  

2.___ 

  

3.___ 

  

4.___ 

  

5.___ 

  

6.___ 

  

7.___ 

  

8.___ 

  



 

 

     

Rapportens titel: 

  Timeforbrug 

1.___ 

  

2.___ 

  

3.___ 

  

4.___ 

  

5.___ 

  

6.___ 

  

7.___ 

  

8.___ 

  



 

  

Rapportens titel: 

  

Timeforbrug 

  

1.___ 

    

2.___ 

  

3.___ 

  

4.___ 

  

5.___ 

  

6.___ 

  

7.___ 

  

8.___ 

  



 

  

Vejledningen til ansøgningsskema 

 Skemaet indsendes til:                

Energisynssekretariatet 

Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation 

Gregersensvej 2 

2630  Taastrup                 tlf. 72 20 25 10  

Kvalifikationskrav til energisynskonsulenter  

De generelle krav til konsulenten er: 

 at de hurtigt kan skaffe sig et overblik over virksomheden og dens processer  

 at de har teknisk ekspertise på et eller flere relevante energitekniske områder  

 at de kan gennemføre økonomiske analyser og er bekendt med virksomheders økonomi  

 at de motivere til energibesparelser   

Registreringen af konsulenterne er opdelt i et A-niveau og et B-niveau.  

Kvalifikationskrav til energisynskonsulenter på A-niveau:  

Grunduddannelse: Civil-, akademi- eller teknikumingeniør eller maskinmester med installatøreksamen 

eller tilsvarende kvalifikationer.  

Erhvervserfaring:  Efter grunduddannelsen mindst 3 års erfaring med energieffektivisering i 

fremstillingsvirksomheder. Herved skal konsulenten have opnået indgående kendskab til analyse af 

energiforsyning og energiforbrug både varmeforbrug og elforbrug. (3000 erhvervstimer) 

Konsulentens erfaringer fra fremstillingsvirksomheder skal endvidere omfatte: 

-  teknisk-økonomisk vurdering af energieffektiviseringsmuligheder 

-  præsentation og rapportering af sådanne muligheder 

-  energistyring 

-  ledelse af opgaver med flere samarbejdspartnere  

Erfaringerne skal dokumenteres ved rapporter eller tilsvarende. Erfaringen skal være opnået inden for de 

sidste 5 år. Er faringerne opnået i udenlandske virksomheder skal disse være sammenlignelige med 

danske fremstillingsvirksomheder, hvad angår produktions- og proces forhold.  

 Kvalifikationskrav til energisynskonsulenter på B-niveau:  

Grunduddannelse:   Civil-, akademi- eller teknikumingeniør eller maskinmester med installatøreksamen 

eller tilsvarende kvalifikationer.  

Erhvervserfaring:   Der stilles samme krav som til A-konsulenter, men omfanget skal være mindst 5 

års erfaring opnået inden for de seneste 10 år. (5000 erhvervstimer) 

 

  



 

 

Derudover skal konsulenten: 

 have kendskab til opbygning og indpasning af energi- og miljøledelse, kvalitetsstyring eller lignende, 

erhvervet gennem deltagelse i projekter, kurser eller lignende.  

 have erfaring som projektleder med styring af eksterne rådgivere   

Dokumentation (se vedlagt vejledning)  

Som dokumentation vedlægges relevante dele af projektrapporter. Hvis rapport, som ansøger vurderer 

som relevant for bedømmelsen for kvalifikationerne, ikke kan vedlægges, kan den anføres på 

ansøgningsskemaet sammen med en kort begrundelse for, hvorfor den ikke er vedlagt. Der kan henvises 

til materiale, som tidligere er fremsendt til Energisynssekretariatet i forbindelse med ansøgning under 

den gamle ordning. Dog skal man være opmærksom på at referencer kan være forældet jævnfør 

ovennævnte regler. Hvis der ikke er plads på selve skemaet til alle rapporterne, kan de anføres på en 

fotokopi af skemaet side 3 og vedhæftes ansøgningen. 

Husk at skrive navn og adresse på arket.  

Hvad er Energisynssekretariatet?  

Energisynssekretariatet er sekretariatet for Registreringsudvalget, der varetager de overordnet 

koordinering af registreringsordningen. Medlemmerne er: Dansk Industri, Dansk Energi, Landbrugsrådet, 

FRI, Maskinmestrenes Forening, Tekniq Installatørernes Organisation (Dansk VVS - ELFO), 

Komgas/Naturgas Midt-Nord og Energistyrelsen. Energisynssekretariatet står for godkendelse og 

registrering af energisynskonsulenter, tekniske eksperter og verifikatorer. 

Behandling af ansøgning koster kr. 8.000,- ex moms inkl. medlemskab frem til næste årsopkrævning, 

ved godkendt ansøgning. 

Ved afslag opkræves et gebyr på 5.000, - ex moms for sagsbehandlingen. 

Årligt medlemskab koster kr. 6.250,- ex moms (opkræves for et kalenderår). 

For ansøger der opnår godkendelse, skal der ikke betales medlemsgebyr i det aktuelle ansøgningsår. 

For ansøger som får afslag med begrundelse i eksempelvis manglende dokumentation eller manglende 

bilagsmateriale, kan den pågældende vælge at fremsende yderligere dokumentation med henblik på en 

genbehandling af ansøgningen. Ved genbehandling opkræves ansøger 2.500 kr. ex. moms. pr. 

genbehandling 
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