KURSUS og WORKSHOP
”DEN GODE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALT EJEDE BYGNINGER”

// Torsdag den 10. december 2015 kl. 10-15

KURSUS UDBUDT AF:
Energieffektive Bygninger ApS
Ramsingsvej 28A, 2500 Valby
energieffektivebygninger.dk

KURSUS og WORKSHOP
”DEN GODE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALT EJEDE BYGNINGER”
TID OG STED
Torsdag den 10. december 2015 klokken 10-15
ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER, Ramsingsvej 28A, 2500 Valby

PRIS
Kr. 3.500,00 + moms.

TILMELDING
Tilmelding på info@energieffektivebygninger.dk, eller via www.energieffektivebygninger.dk.
Opgiv navn, kommune og EAN nummer. Kurset er begrænset til 15 deltagere.

PROGRAM
09.30-10.00

Registrering og morgenkaffe med croissant

10.00-10.45

Introduktion, overblik og forberedelse af energimærkningen
v. Kenneth Meldgaard Larsen, ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

10.45-11.00

PAUSE
Kravspecifikationen til udbuddet
v. Uffe Groes, ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

11.00-11.55

Kvalitetssikringen
v. Uffe Groes, ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

12.00-12.30

FROKOST

12.30-13.00

Anvendelse af data
v. Uffe Groes, ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

13.00-13.30

Erfaringerne fra Albertslund
v. Tina Reinholdt Jensen Albertlund Kommune

13.30-15.00

Workshop, spørgsmål og diskussion
introduktion ved Kenneth Meldgaard Larsen, ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

MATERIALE DER UDLEVERES PÅ KURSET
INTRODUKTION, OVERBLIK OG FORBEREDELSE AF ENERGIMÆRKNINGEN
•

Eksempel på overordnet plan for energimærkning af de kommunale bygninger.

KRAVSPECIFIKATION TIL UDBUDDET
•

Notat om den aktuelle energimærkningsordning, og krav til genenergimærkning.

•

Eksempel på en energimærkningsrapport af en skole.

•

Eksempel på liste over en kommunes energimærkede bygninger, der skal genenergimærkes.

•

Eksempel på materiale udleveret af en kommune til energikonsulentfirmaet, som kontaktpersoner, driftsjournaler for ejendommene, vandforbrug mm.

•

Bruttoliste med krav til energikonsulentfirmaet fra kommunen om energimærkningen af de kommunale bygninger. Listen
omfatter både en henvisning til Håndbog for energikonsulenter 2014, en fortolkning af håndbogen og supplerende krav
der indgår i energimærkningen, men ikke er direkte nævnt i håndbogen.
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KVALITETSSIKRINGEN
•

Eksempel på kvalitetssikring af en bygning, der efter kvalitetssikringen og eventuelle rettelser fra energikonsulentfirmaet
er standard for den kvalitet kommunen ønsker for den type bygning. Kvalitetssikringen bygger på en gennemgang af en
kladde af energimærkningsrapporten og en kladde af kontroludskriften fra energimærkningsprogrammet.

•

Eksempel på dialog med energikonsulentfirmaet om fælles mål for kvaliteten af energimærkningen af de kommunale
bygninger.

•

Eksempel på screening af de indberettede energimærkninger, for at se, om de lever op til den vedtagne standard for energimærkningen aftalt ved kvalitetssikringen af de enkelte typer bygninger.

ANVENDELSE AF DATA
•

Eksempel på udtræk af forslag til energibesparelser på tværs af alle kommunale bygninger. Eksemplet vil vise hvordan
kommunen kan systematisere besparelserne efter emne, tilbagebetalingstid mm.

•

Eksempel på udtræk af data der kan synkroniseres med kommunens vedligeholdelsesprogram.

•

Bruttoliste over data der er registreret for klimaskærm og tekniske anlæg.
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