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BL – Fremtidens varmeforsyning



Vi er en del af Insero Horsens og samarbejder med Danmarks 

Grønne investeringsfond

Udvalgte

installationer

Kontor 

I Best Green leverer vi miljøvenlig nærvarme til kommuner, 

erhverv og private. Nærvarme produceres i varmepumper, som 

vi ejer og drifter ved jeres bygninger. Vi påtager os ansvaret for 

driften, og giver jer en stabil og kraftfuld varmeleverance.

Forretnings
model

Installationer

Stiftelse

Volume

~ 12 GWh
kapacitet

~ 300

2015

Best Green 
– Solid, dansk varmeleverandør

Ejerskab

Insero Horsens



Fra fossil brændsel til grøn energi

Opvarmning med fossil brændsel

✓ Stabil opvarmningsmetode

÷ Stor CO2 udledning

÷ Dyr opvarmningsform

÷ Kræver meget vedligehold

Opvarmning med fjernvarme

✓ Sikkerhed for varmeforsyningen

✓ Vished for varmepris

✓ Bæredygtig løsning

÷ Ikke muligt uden for fjernvarmeområder

÷ Ikke nødvendigvis økonomisk 

besparelse ift. fossil opvarmning

Opvarmning med varmepumpe

✓ Økonomisk besparelse ift. 

fossil opvarmning

✓ Markant CO2-besparelse 

÷ Kompleks teknologi

÷ Kræver stor investering



Markedsstørrelse

Omtrent halvdelen af det danske marked for 

opvarmning er dækket af den kollektive 

varmeforsyning. Det efterlader en stor mængde 

bygninger uden for den kollektive 

varmeforsyning, som med fordel kan vælge 

alternative løsninger.

Der eksisterer et stadigt voksende politisk ønske 

om total udfasning af fossile brændselstyper –

herunder olie- og gasforsyning.



Miljøvenlig varme fra varme pumpe

Gennemtestet og solid 

varmepumpe fra 

dansk producent

24/7 overvågning 

af varmeløsning

100% baseret på strøm fra 

vedvarende energikilder

Professionel 

kundesupport
inden for normale 

åbningstider

Overblik over varmeforbrug 

gennem EnergiMonitor

Overvågning 
og intelligent 

styring

Driftssikker 
varmepumpe

Stabil pris og 
abonnement



Standard:

Varmepumpehybrid:

Frem- og returløb til jeres 

nuværende varmekredsløb

Forudsætninger og teknisk løsning

Frem- og returløb til jeres 

nuværende varmekredsløb

Varmefordeling

Radiatoranlæg
Gulvvarme

Brændselstype 

Olie / gas

Varmeanvendelse

Rumopvarming

Fremløbstemperatur 

<60 grader

Varmeforbrug pr. år

>10.000 liter/år
>8.000 M3/år



Referencer

Horsens Kommune

▪ 14 anlæg / 3 GWh

✓ 659 tons CO2

reduceret årligt

✓ 20% sparet på 

varmeregningen årligt

Bønnerup Strand

▪ 1 anlæg / 700 MWh

✓ 200 tons CO2

reduceret årligt

✓ 40% sparet på 

varmeregningen årligt

Lolland/Falster

▪ 100 installationer

✓ 530 tons CO2

reduceret årligt

✓ 20% sparet på 

varmeregningen årligt

Privat Erhverv Offentlig



Opnå betragtelig plus i det grønne regnskab

CO2 reduktion gennem grøn strøm

✓ Best Green indkøber RECS-certifikater til erhvervs- og offentlige 

installationer (Renewable Energy Certificate System) svarende til 

varmepumpens samlede elforbrug

✓ RECS-certifikater er udelukkende baseret på vedvarende 

energikilder: Vindmøller, solceller og biomasseanlæg

✓ Det medfører en dokumenterbar reduktion i CO2-udledningen



Overvågning og drift af installationer

Funktionaliteter

✓ 24/7 overvågning 

✓ Fjernstyring af varmepumper

✓ Real-time data visualisering

✓ Fakturering



Eksempel på prissammensætning

*Priser forhandles individuelt

Alle priser er oplyst ekskl. moms

Økonomiske fordele ved Best 

Green

✓ Reduceret elafgift
▪ Som varmeleverandør kan Best Green løfte 

elafgiften til rumvarme. En mulighed man som 

modtager af offentlig støtte ikke har

✓ Lav indkøbspris på varmepumpe
▪ Ved at indkøbe store mængder varmepumper 

kan vi opnå en lavere indkøbspris en normalt

✓ Effektiv drift af varmepumpe
▪ Vi er eksperter i at drifte varmepumper effektivt 

og kan derved opnå en effektiv virkningsgrad

TILSLUTNING

Kr 0,80 pr/kWh*

SIKKERHED FOR VARMEPRIS

24/7 OVERVÅGNING

ENERGIMONITOR

ETABLERING 0 kr. 

BINDINGSPERIODE 12 ÅR

Kr
25.000 / år

abonnement

TILSLUTNING

Kr 0,60 pr/kWh*

SIKKERHED FOR VARMEPRIS

24/7 OVERVÅGNING

ENERGIMONITOR

ETABLERING 150.000 kr. 

(betinget af installationsforhold)

BINDINGSPERIODE 12 ÅR

Kr 
25.000 / år

abonnement

Erhvervskunder sparer i gennemsnit 15-25% 

på deres årlige varmeregning ved udfasning af 

deres olieforbrug.



Installatører ØvrigeLeverandører

Samarbejdspartnere

Ejere



Christian Lunde

Direktør

Martin Bak

Kommunikationschef

Tobias Holm

Teknisk Projektleder
Suzanne Taylor

Marketing

Michael Lassen

COO

Teamet

Kompetencesammensætning
Teamet i Best Green er specialister i at levere 

enkle og vedligeholdelsesfrie varmeløsninger. 

Teamet har brede kompetencer inden for 

salg, forretningsudvikling, installation, drift, 

kundesupport og markedsføring.

Følgende kompetencer tilgås via koncern 

backoffice

✓ Softwareudvikling

✓ Juridisk bistand

✓ Økonomistyring/håndtering

✓ Kommunikation/markedsføring

✓ HR og rekruttering

Tina Hougaard

Økonomi

Lene Stilling

Kundeservice



Stor kapacitet:

✓ Kompatibelt med eksisterende 

centralvarmesystem

✓ Egnet til store bygninger

✓ Minimal installation i fyrrum

200 kW forsyner Danland, med 154 

ferielejligheder, indendørspool m.m.

120 kW forsyner et stort idrætsanlæg

∞
200 kW

120 kW

360 kW

240 kW

40 kW
80 kW

160 kW

280 kW
320 kW

Kan varmepumpen levere varme nok?



Hvor meget støjer en varmepumpe?
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I øjeblikket har I et oliefyr:

Billedeksempler fra andre kunder

Vi tilbyder jer nærvarme:

Fra oliefyr til nærvarme


