
Invitation til kursus i energimærkning
Tag en dag ud af kalenderen - bliv opdateret på den nyeste viden om  
energimærkning af bygninger og mød kollegaer, du kan sparre fagligt med.

Kurset finder sted den 20. juni 2018 og er åbent for alle. Programmet er som følger*:

Den 20. juni – Undgå de typiske fejl
Tidspunkt Emne

Kl. 09.00 - 09.30 Formiddagskaffe med morgenbrød
Kl. 09.30 - 11.00 Undgå de typiske fejl 

Der undervises i praktikken omkring, hvordan du kan undgå de fejl, som er 
hyppigst forekommende ved udarbejdelsen af energimærker.  
Der vil særligt være fokus på:
- Registrering af opvarmet kælder
- Ejendomme med flere opvarmningskilder
- SEL-faktoren til ventilationsanlæg
- Dokumenteret tæthed
- Love og regler 
v/ Vivi Gilsager, Jysk Trykprøvning A/S

Kl. 11.00 - 11.20 Formiddagspause
Kl. 11.20 - 12.00 Fortsættelse af formiddagens program  

Fokus på emner som bl.a.:
- Besparelsesforslag
- Autotekster
v/ Vivi Gilsager, Jysk Trykprøvning A/S

Kl. 12.00 - 13.00 Frokostbuffet
Kl. 13.00 - 14.00 Energistyrelsen 

Energistyrelsen gennemgår bl.a.:
- Statistisk materiale (typiske fejl/mangler) fra den seneste kvalitetskontrol 
- Gennemgang af indhold fra teknisk nyhedsbrev
v/ Allan Hansen, Energistyrelsen

Kl. 14.00 - 14.20 Eftermiddagspause med kaffe/the frisk frugt og kage
Kl. 14.20 - 15.30 Egenkontrol – hvad kan du selv gøre?

Der sættes fokus på vigtigheden af egenkontrol
v/ Vivi Gilsager, Jysk Trykprøvning A/S

Tilmelding og andre praktiske oplysninger 
 
Du kan tilmelde dig via mail til info@danskebygningskonsulenter.dk eller ved at klikke på dette link senest den 10. juni.

Vær opmærksom på, at dette kursus ikke erstatter de lovpligtige kurser på Erhvervsakademierne. 

 
Pris 
4.500 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. kursusbevis, morgenmad, frokost samt forplejning i løbet af dagen.

Hvor finder arrangementet sted (klik her for kort)? 
Fjelsted Skov Kro 
Store Landevej 92  
5592 Ejby

Hvis du har spørgsmål, kontakt da gerne sekretariatet på tlf.: 65 43 11 30.

* Der tages forbehold for ændringer i programmet.

KURSUS

Sidste tilmeldingsfrist DEN 10. JUNI

Der snakkes og udveksles  
erfaringer blandt medlemmerne.

https://goo.gl/forms/3zr8fy4raLzjjFgd2
mailto:info%40danskebygningskonsulenter.dk?subject=Tilmelding%20til%20kursus%20i%20Energim%C3%A6rkning%20den%2020.%20juni%202018
https://goo.gl/forms/3zr8fy4raLzjjFgd2
https://www.fjelstedskovkro.dk/da/kontakt

