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Resume 
 

Nærværende demonstrationsprojekt har haft til formål, at afprøve en ny og innovativ forretningsmodel 

for salg af varme fra individuelle varmepumper, hvor Insero Energy i samarbejde med Brædstrup 

Fjernvarme har tilbudt husejere med olie- og gasfyr at konvertere til en VE-baseret varmeforsyning fra 

varmepumper, som Insero Energy ejer og drifter. Insero Energy sælger herefter varme til husejerne 

leveret fra de installerede varmepumper. Varmeforbruget bliver målt af en varmemåler der bliver aflæst 

af Insero Energy og afregnet af Brædstrup Fjernvarme efter samme metode som en fjernvarmeforsynet 

forbruger. 

 

Forretningsmodellen bygger på de samme principper som fjernvarme, men med den væsentlige forskel 

at varmeproduktionsanlægget er placeret direkte hos varmeaftageren. Konceptet indebærer, at kunden 

kender sin udgift til varme, samtidig med at ansvar og usikkerhed forbundet med varmepumpen 

(investering, installation, drift, service og optimering) håndteres af en professionel part.  

 

Demonstrationsprojektet har involveret 20 installationer, hvoraf 19 har været med private husejere 

samt Hylke skole i Skanderborg. Rapporten beskriver den proces, som har ført til at husejere har fået 

installeret en standard varmepumpeløsning i form af en luft/vand varmepumpe, indemodel med 

varmtvandsbeholder samt en datalogger, der opsamler energidata og sender dem til en IT-platform i 

Skyen. Efter idriftsættelse har Insero Energy demonstreret den nye forretningsmodel ved at sælge 

varme og løbende at overvåge driftsdata fra varmepumperne for at sikre en kontinuert høj effektiv og 

rettidig service og vedligehold. Brædstrup Fjernvarme har på baggrund af forbrugsdata beregnet og 

opkrævet en á-conto betaling, som korrigeres med det faktiske forbrug ved årets udgang. 

 

Demonstrationsprojektet er i det store hele forløbet tilfredsstillende. Der er opnået værdifuld 

information om praktiske udfordringer og økonomiske forhold, som har afgørende indflydelse på den 

foreliggende business case. Af særlig betydning skal fremhæves værdien af solide kompetencer hos 

installatørerne til at etablere og indstille varmepumperne til at yde en høj effektivitet samt skabe en 

anstændig afslutning over for husejeren. Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt gælder behovet for en 

effektiv indsamling af data til brug for den løbende overvågning af varmepumperne for at opretholde en 

høj effektivitet. Kombinationen af de to punkter har resulteret i, at der er opnået driftsresultater i 

perioden, som er ca. 15% bedre end for varmepumper under ForskEl projektet Styr-din-varmepumpe, 

hvor husejerne selv er driftsansvarlige. Den forbedrede COP skønnes bl.a. at være at resultat af, at 

installationerne gennemføres af kvalificerede installatører, samt at der løbende følges op på driften via 

online målinger. 

 

På baggrund af de opnåede resultater i demonstrationsprojektet har Insero Energy valgt at 

implementere den nye forretningsmodel ved at etablere selskabet Best Green. Med Best Green har 

Insero Energy skabt en billig, komfortabel og grøn løsning til bygningsejere, der understøtter de politiske 

ambitioner om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050 og samtidig skaber udvikling og nye 

arbejdspladser.  
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1 Baggrund  
 

I Energistyrelsens rapport fra 2011 Varmepumper i helårshuse blev der peget på barrierer for 

udbredelse af varmepumper i form af bl.a. etableringsprisen, usikkerhed om varmeøkonomien, samt 

begrænset troværdighed til installatørerne i forbindelse med rådgivning og dimensionering. Barrierer 

har bevirket, at der fortsat ikke for alvor sker en omstilling hos bl.a. private husejere uden for 

fjernvarme- og naturgasnettet. Barriererne gør, at der savnes aktører, der kan fremme udbredelsen af 

varmepumper og som kan understøtte de politiske ambitioner på klimaområdet.  

 

Energistyrelsen har derfor igangsat flere projekter der skal søge at finde løsninger på disse barrierer.  Et 

er disse projekter er ”Gennemførelse af demonstrationsprojekter om varmepumper eller andre VE-

baserede opvarmningsformer”, hvor nærværende del-rapportering omhandler et af de 

demonstrationsprojekter, der er gennemført. 

 

I dette demonstrationsprojekt har det været formålet at afprøve en ny måde at tilbyde VE-baseret 

varmeforsyning på til en hel by med henblik på at opnå værdifulde driftserfaringer til brug i en videre 

forretningsudvikling. Udgangspunktet er, at forbrugernes økonomiske og teknologiske usikkerhed og 

finansieringsbehov minimeres, samtidig med at kvaliteten og driften af varmepumperne og 

integrationen med elsystemet håndteres af en kompetent servicepartner. 

 

Demonstrationsprojektet er en del af et samlet projekt under Energistyrelsen, som søger at udvide 

anvendelsen af VE-baserede opvarmningsformer gennem udvikling af nye forretningsmodeller, så VE-

baserede opvarmningsformer bliver et attraktivt alternativ til olie- og naturgas for en større andel 

bygningsejere. Det skal bidrage til at understøtte en konvertering til en VE baseret opvarmningsform, 

som kan sikre en udfasning af oliefyr og det langsigtede mål om at være uafhængig af fossile brændsler i 

2050.  

 

Forretningskonceptet har taget udgangspunkt i den model, som er beskrevet i rapporten fra 

Energistyrelsen Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som 

leverandører af varme i Område IV1.  

 

 

 

  

                                                      
1 http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2014/forretningsmodel_for_udfastning_af_oliefyr.pdf. 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2014/forretningsmodel_for_udfastning_af_oliefyr.pdf
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2 Forretningsmodellen 
 

I demonstrationsprojektet har Insero Energy tilbudt ejere af helårshuse med olie-/gasfyr i områder uden 

fjernvarmenet at konvertere til en varmepumpe som er ejet af Insero Energy. Der indgås en drifts- og 

serviceaftale, hvorefter Insero Energy sælger varme til husejerne leveret fra de installerede 

varmepumper. Varmen afregnes af Brædstrup Fjernvarme, som ved almindelig fjernvarme.  

 

Forretningsmodellen bygger på de samme principper som fjernvarmen, men med den væsentlige forskel 
at varmeproduktionsanlægget er placeret direkte hos varmeaftageren. Kernen i forretningsmodellen er 
at drive forretning på installation, salg af varme, support og drift og service af varmepumper hos private 
husstande. Kunden kender sin udgift til varme samtidig med at ansvar og usikkerhed forbundet med 
varmepumpen (investering, installation, drift, service og optimering) håndteres af professionelle.  
 
Figur 1 illustrerer forretningskonceptet, som har været afprøvet i nærværende demonstrationsprojekt.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Forretningsmodellen for salg af varme. 

 

Det overordnede ejerskab og organisering mellem husejer og Insero Energy fremgår af figur 2 nedenfor. 

Insero Energy ejer de elementer, som kan fjernes fra boligen, og som omfatter varmeoptagersystem, 

kompressor, styringsautomatik og måleudstyr. Husejeren er ansvarlig for, og ejer af, 

centralvarmesystemet inklusive en passende varmtvandsbeholder eller gennemstrøms-varmeveksler. 

Det ejermæssige snit ligner afgrænsningen i forbindelse med traditionel fjernvarme, hvor værket ejer 

rør til bygningen (analogt med varmepumpens ude-del), evt. varmeveksler samt måler.  

 

Husejer 

Insero Energy 
Brædstrup 
Fjernvarme 

- Leasing af varmepumpe 

- Salg af varme 

- Drift og vedligehold 

- Rekvisition af support 

- Afregning 

- Afregning af husejere  

- Support m.m. 
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Figur 2. Fordeling af ansvar og ejerskab af husets varmesystem. 

 

Insero Energy og Brædstrup Fjernvarme har været ansvarlige for at udvikle det nødvendige 

aftalemæssige grundlag og opstille de betingelser, som husejerne i demonstrationsprojektet er blevet 

præsenteret for og har underskrevet. Husejerne har ansvaret for at overholde de forhold, der fremgår af 

kontrakten, herunder sikre en rettidig betaling for de ydelser, som er leveret til boligen i forbindelse 

med projektet.  

 

Det kontraktuelle grundlag tog udgangspunkt i fjernvarmens tekniske og almindelige 

leveringsbestemmelser. Dokumenterne er sidenhen justeret, tilpasset og forenklet for i større grad at 

afspejle den nye forretningsmodel. 

 

Der henvises i øvrigt til rapporten Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på 

fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV for uddybende beskrivelse af 

forretningsmodellen. 
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3 Demonstrationsprojektet 
 

I det følgende præsenteres, hvordan demonstrationsprojektet er forløbet ud fra de arbejdspakker, der 

er defineret i projektansøgningen. Den samlede proces dækker i store træk de trin, som 

forretningsmodellen er bygget op omkring, jf. beskrivelse i rapporten Forretningskoncept for udfasning 

af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandør af varme i områder IV. 

 

3.1 Kontakt til deltagere

Byrådet i Horsens Kommune har vedtaget en 

strategisk energiplan, der bl.a. definerer hvor 

og hvornår byområder med individuel 

opvarmning med olie eller naturgas skal 

konvertere til fjernvarme, jf. ovale cirkler på 

Figur 3.  

 

Samtidig forholdt byrådet sig til det forhold, at 

der i Horsens Kommune er adskillige små 

bysamfund og mange enligt beliggende 

ejendomme, der ikke ”tages hånd om” ved en 

fremtidig tilslutning til fjernvarme. Her har 

byrådet annekteret det koncept, der er 

formuleret i projektet af samarbejdet Insero 

Energy/Brædstrup Fjernvarme om installation 

af individuelle varmepumpeanlæg.  

 
Figur 3. Områder med og uden fjernvarmeplaner i og 

omkring Horsens. Demonstrationsprojektet med 

nærvarme har fundset sted i Sønder Vissing. 

 

Modellen betegnes som nærvarme, idet en husejer får stillet en individuel varmepumpe til rådighed og 

bliver afregnet efter aflæst forbrug af varme – i lighed med traditionel fjernvarme. I et fællesskab 

mellem Horsens Kommune, Insero Energy og Brædstrup Fjernvarme blev Sønder Vissing-området i den 

nord-vestlige del af kommunen udvalgt som pilotprojekt, hvor konceptet skulle afprøves.  

Som det fremgår af figuren, ligger området uden for nuværende og fremtidig fjernvarmeforsyning. 

 

Der blev uddelt flyers til alle husstande i Sønder Vissing, Addit og Voervadsbro med en indbydelse til et 

informationsmøde i Fælleshuset i Sønder Vissing den 23. september 2013. Som introduktion til 

informationsmødet, hvor der deltog ca. 70 personer, informerede Horsens kommunes tekniske direktør 

om kommunens strategiske energiplan og om det faktum, at det ligger byrådet på sinde at hjælpe 

beboere uden for fremtidige fjernvarmeforsynede områder til attraktive energiløsninger, når olie og 

naturgas skal udfases til fordel for energianlæg, der er baseret på vedvarende energi.  

 

Der kunne på mødet konstateres en god spørgelyst og interesse for projektet og inden aftenen var 

omme havde ca. 25 beboere tegnet sig som interesserede i et egentlig tilbud. Efterfølgende blev de 25 

interesserede besøgt individuelt over de næste måneder og de enkelte installationer blev gennemgået 

med henblik på at udarbejde individuelle tilbud. Der blev inviteret til endnu et orienteringsmøde, hvor 

konkrete tilbud skulle på bordet og hvor der efter planen skulle indgås endelige aftaler. På dette møde 

var mødedeltagelsen desværre særdeles beskeden, bl.a. som følge af et for langt tidsrum mellem 
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kontakten til de potentielle deltagere. Projektgruppen måtte sande, at tiden var forpasset til etablering 

af til etablering af varmepumpe-konceptet i Sønder Vissing. 

 

Projektet blev efterfølgende udvidet til at dække et større område omkring Horsens opland, med Insero 

Energy som mere ledende part i demonstrationsprojektet. For at rekruttere deltagere blev der indrykket 

annoncer i lokale aviser og på sociale medier med budskab om muligheden for at deltage i et 

demonstrationsprojekt under Energistyrelsen. Der blev tillige udviklet en folder der beskrev 

demonstrationsprojekt nærmere, som blev distribueret i forskellige sammenhænge. 

 

Der blev afholdt to nye informationsmøder for i alt ca. 60 husejere med deltagelse af installatører og 

varmepumpeproducent efter samme model som i Sønder Vissing. Desforuden blev Insero Energy 

kontaktet af yderligere ca. 40 boligejere der ikke kunne deltage på møderne, men som udviste interesse 

for projektet. Alle ca. 100 interesserede blev præsenteret for et standard tilbud, som bestod af 

installationen af en varmepumpe samt tilhørende indemodul med varmtvandsbeholder m.m.  

 

De økonomiske fordele ved at deltage blev beregnet individuelt med udgangspunkt i husejernes 

historiske varmeforbrug. Boks 1 viser et eksempel på beregning for et hus med standard varmeforbrug 

på 18.100 kWh og omkostninger til klargøring ved en standard installation. Eventuelle merudgifter som 

følge af individuelle forhold blev anført ved tilbudsgivning af installatørerne.  

 

Boks 1. Standardtilbud til husejere 

Startomkostninger 

Klargøringsomkostninger, ca.             30.000 kr.  

Tilslutningsbidrag til Insero Energy             20.000 kr. 

Tilskud fra Energistyrelsen           - 20.000 kr. 

Total              30.000 kr. 

  

Årlige varmeomkostninger 

Årligt abonnement               2.500 kr. 

Årligt varmeforbrug        0,78 kr./kWh 

Årlig varmeregning ved et årsforbrug på 18,1 MWh              16.618 kr. 

 

I lighed med fjernvarmen blev husejerne gjort opmærksomme på, at der blev opkrævet et 

tilslutningsbidrag på 20.000 kroner, samt at Energistyrelsen var villige til at yde et tilskud til 

demonstrationsprojektet, så den samlede startbetaling blev holdt nede på 30.000 kroner. Beløbet skal 

ses i forhold til normal startinvestering på omkring 100.000 kroner for varmepumpeløsningen. 

Efterfølgende betaler husejeren en fast pris pr. kWh varme og et årligt abonnement. Det giver en årlig 

varmeregning på 16.618 kroner ved et standard varmeforbrug på 18,1 MWh.  

 

Prissammensætningen afspejler, at Energistyrelsen har ydet økonomisk tilskud, ligesom Insero Energy 

har betragtet demonstrationsprojektet som et FUD-projekt med tilhørende reduceret krav til afkast ift. 

en kommerciel forretning. Prisen for varmebetaling og refusion af el, følger elprisudviklingen og 

reguleres én gang årligt.  
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Af de ca. 100 interesserede besøgte installatørerne omkring 50 husejere for individuelt at gennemgå 

deres bolig og fastslå, om en varmepumpe var en velegnet løsning og at den anvendte standardmodel 

kunne opfylde de konkrete behov. Alle besøg blev fulgt op at et konkret tilbud, som Insero Energy 

fremsendte pr. brev til husejerne inklusiv rammeaftale, forretningsbetingeler og takstblad. Tilbuddene 

indeholdt i visse tilfælde meromkostninger på op til 20.000 kroner i forhold til standardtilbuddet - typisk 

til elarbejde fx udskiftning af eksisterende gruppe/- målertavle.  

 

De fremsendte tilbud resulterede i 19 underskrevne aftaler. Figur 4 viser de fysiske placeringer af de 

installerede varmepumper i Insero Energys nærområde. Med aftalerne blev 11 oliefyr, 7 gasfyr og en 

enkelt varmepumpe erstattet af med nærvarme med salg af varme fra luft/vand varmepumper. Den 20. 

og sidste installation blev forbeholdt en større installation i form af Hylke skole i Skanderborg, hvor der 

blev indgået aftale om salg af varme med Skanderborg kommune. Projektet omtales nærmere i afsnit 

3.3. Det samlede varmeforbrug udgør cirka 450.000 kWh årligt i demonstrationsprojektet - heraf 

150.000 kWh på Hylke skole. 

 

 
Figur 4. Geografisk placering af installationer i demonstrationsprojektet. 

Med projektet har Insero Energy fortrængt 21.000 liter olie og 11.700 m3 gas hos boligejerne og ca. 

20.000 liter olie på Hylke skole. I runde tal vil den konvertering årligt fortrænge 83 ton CO2. 

 

Det selskabsøkonomiske dækningsbidrag pr. boligejer er beskedent, hvorfor der er behov for en 

markant skalering af salget for at sikre en rentabel forretning ved fuld kommercialisering. 

Forretningskonceptet har dog den enorme fordel, at hovedparten af investeringen først falder, når en 

kundekontrakt er underskrevet, hvilket reducerer behovet for arbejdskapital i en indledende fase. Det 

må samtidig konstateres at dækningsbidraget pr. boligejer er beskedent, og ikke efterlader plads til 

mange fejl i den fremsatte business case. Det vurderes løseligt, at der vil være behov for omkring 3-500 

boligejere for at sikre en rentabel forretning.  

 

Som supplement har Best Green valgt også at indgå aftaler med bygningsejere med et større 

varmeforbrug. Det gælder kommuner, industri og erhverv. 
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Demonstrationsprojektet har været igennem et forløb, hvor den oprindelige tanke om konvertering af 

olie- og gasfyr i en by (Sønder Vissing) blev ændret til at favne et større opland omkring Horsens. 

Processen vidner om, at det er afgørende at holde kontakten til husejere, når det første engagement og 

kontakt er skabt. En anden vigtig erfaring har været at forenkle og strømline hele processen. Til forskel 

fra Sønder Vissing fik husejere på informationsmødet hos Insero Energy gennemført individuelle 

overslagsberegninger og planlagt møder med installatørerne for at få udarbejdet et bindende tilbud. Så 

snart installatørerne havde forberedt et tilbud blev aftale til underskrift sendt til husejeren med anført 

tidsfrist for accept. Arbejdet med at strømline processen har haft til hensigt at forkorte tidsforløbet fra 

tanke til implementering af varmepumpeløsning hos husejeren.  

 

Nærvarme som produkt synes at tiltale særlige grupper af husejere. Kernegruppen vurderes at være 

husejere, som kan opnå en økonomisk besparelse og samtidig ønsker at overlade varmeleverancen til fx 

Insero Energy. Husejerne vægter risikominimering og komfort højt, ligesom den tekniske interesse for 

varmeanlæg er begrænset. Omvendt synes produktet ikke at tiltale husejere, der selv ønsker at være 

herre i eget hus og, hvor det er blevet en livsstil at ”nusse” om varmeanlægget og drøfte indstillinger og 

driftsoptimering med fx naboen. Der henvises i øvrigt til delrapport Hjemlig Varme - brugerundersøgelse 

af demonstrationsprojekter for VE-baserede opvarmningsformer (Niras, 2015).  

 

Rollefordelingen har været afklaret gennem hele demonstrationsforløbet, hvilke også klart er fremgået 

på informationsmøderne. Repræsentanter fra Insero Energy og Brædstrup Fjernvarme har informeret 

om det udarbejdede koncept, hvor Insero Energy skulle investere i udedelen af varmepumpeanlægget, 

som efter installationen af anlægget skulle betale for den forbrugte varmeenergi. Brædstrup Fjernvarme 

skulle stå for kundekontakten og for afregning af den forbrugte varmeenergi. Vølund og Sunwell, der var 

valgt som henholdsvis leverandør og installatør af varmepumpeanlæggene, har orienteret om de 

installationstekniske forhold. Ansvarsfordelingen og de underliggende aftaler har gjort samarbejdet 

relativt ukompliceret, hvilket antageligt har haft en afsmittende virkning på husejerne.  

 

3.2 Anvendt teknologi 

I demonstrationsprojektet er det valgt at anvende en frekvensstyret luft/vand varmepumpe 3-12 kW fra 

Vølund, model F2040 plus indemodul med varmtvandsbeholder (Vølund VVM 320) med tilhørende 

styringsenhed til varmepumpen (fremløbstemperatur, varmekurve etc.). Der blev monteret en Kamstrup 

varmemåler 602 samt en Carlo Gavazzi elmåler EM 23 samt opsat en datalogger i form af en LIAB-boks 

til opsamling og fremsendelse af data fra energimålinger (varme + el) til en IT-platform i Skyen. IT-

løsningen har været baseret på erfaringer og resultater under ForskEl projektet Styr-din-varmepumpe. 

Figur 5 viser et eksempel på en standard installation.  

 

Det var afgørende for økonomien, at varmepumpen var frekvensstyret, så den kunne opretholde en 

mere kontinuert drift med højere effektivitet, samt fungere som standardløsning til en bred kreds af 

boliger. Den samlede installation adskiller sig fra de gængse på markedet ved at inkludere: 

- En varmemåler, der måler leverancen fra varmepumpe til centralvarmesystem 

- En elmåler, der måler el-leverancen til varmepumpen, samt 

- En IP-adresse og Internetforbindelse/GSM til fjernovervågning og styring. 
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Figur 5. Eksempel på ude- og indedel af standard varmepumpeløsning i demonstrationsprojektet. 

 

3.3 Projektering og installation 

For at sikre en effektiv pris for installationen af varmepumpen, inde-modul, målere etc., blev der 

gennemført et udbud, hvor en lokal VVS & elinstallatør viste sig mest konkurrencedygtig. Der blev 

indgået aftale med selskabet, hvor nærmere forpligtelser blev specificeret i en forretningsaftale 

parterne imellem. Som en del af aftalen har installatørerne ansvaret for, at forestå den lovpligtige 

service og vedligeholdelse af varmepumpen med særlig fokus på det indbyggede kølekredsløb. 

 

Når husejerne havde udvist interesse for nærvarme, var det installatørernes ansvar at besigtige 

boligerne og afgøre, om standardtilbuddet var egnet som fremtidig varmeløsning, herunder om der 

skulle suppleres med ekstra arbejde. I tilfælde af eventuelle merudgifter ift. standardinstallationen afgav 

installatørerne et supplerende tilbud til husejerne. Der var i gennemsnit en merpris på 4.500 kroner - 

typisk til ekstra el-arbejde fx til el/målertavle og nyt hovedkabler samt til brug af ekstra materialer og 

mandetimer. Husejerne fik i et vist omfang mulighed for at hjælpe med forberedelsen, fx gravearbejde, 

boring af huller i husvæggen etc., for at begrænse installationsomkostningerne.  

 

Installatørerne havde også ansvaret for at afvise interesserede, såfremt de tekniske forhold hos 

husejerne var utilstrækkelige til at sikre en komfortabel varmeforsyning.  

 

Installationerne blev gennemført i 4. kvartal 2014. Hver installation forløb over to dage, hvorefter 

varmepumpen blev idriftsat og indreguleret. Efter 2-3 uger blev der gennemført en 

afleveringsforretning, hvor husejeren og Insero Energy deltog for at kontrollere, at installationen var 

gennemført efter de aftalte retningslinjer. Husejeren blev gjort opmærksom på, at installatørerne og 

Insero Energy ville stå til rådighed for eventuelle spørgsmål til installationen eller komforten.  

 

Insero Energy har endvidere indgået aftale med Hylke skole om installation af varmepumpe og salg af 

varme som en service, som afløsning for et eksisterende oliefyr. Det har været afgørende for skolen, at 

slippe for vedligehold med varmepumpen (reducere de økonomiske risici) og samtidig betale en fast lav 

pris for grøn varme. Idet varmeforbruget er væsentlig større end ved de 19 husejere, har der været 
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behov for nærmere projektering og dimensionering af den tekniske løsning, for at kunne imødekomme 

skolens varmebehov. Det har ført til, at der installeres 4 stk. Stiebel Eltron varmepumper med tilhørende 

kaskadestyring, 1.000 liters bufferbeholder og 500 liters varmvandsbeholder. Anlægget stod klar til drift 

ved starten af det nye skoleår i 2015.  

 

3.4 Driftsdata og resultater 

Varmepumperne overgik til en driftsfase efter idriftsættelse og indregulering. Som en del af 

forretningsmodellen har Insero Energy/Brædstrup Fjernvarme båret ansvaret for at drive 

varmepumperne mest effektivt, hvilket har fordret en løbende overvågning af virkningsgraden og de 

faktorer, der påvirker denne. Varmepumperne har derfor trådløst været tilsluttet internettet, hvorefter 

dataloggeren har sendt driftsdata til IT-platform under ForskEl projektet Styr-din-varmepumpe. Med IT-

løsningen har Insero Energy online været i stand til at overvåge varme- og elforbrug, 

fremløbstemperatur, flow, etc. for hver varmepumpe og fortløbende beregne centrale nøgletal 

herunder COP-faktoren. Tabel 1 viser et eksempel på udtræk af data for de husejere, som har deltaget i 

projektet. 
 

Tabel 1. Driftsdata fra varmepumper i demonstrationsprojektet 

 

 

Data og nøgletal har medvirket til at effektivisere drift og service af varmepumperne samt begrænse 

servicebesøg. I opstartsperioden har der været behov for kalibrering af puls-signaler og eftermontering 

af en defekt el-måler for at sikre retvisende forbrugsdata. Eftermontering og justeringer af målere er 

forsøgt kombineret med fx afleveringsforretning, hvor Insero Energy har haft mulighed for at inspicere 

installationer sammen med installatørerne. Deltagerne i demonstrationsprojektet har haft mulighed for 

at følge deres forbrug og dermed kontrollere, at der er overensstemmelse med de fakturerede beløb.  

 

Driftserfaringerne har vist, at COP-faktoren svinger i takt med årstiden, med højere virkningsgrad om 

sommeren i forhold til om vinteren. Det følger som en naturlig del af ændringer i varmekurven med 

højere fremløbstemperatur om vinteren ift. om sommeren. Der er endvidere registreret en betydelig 

forskel på virkningsgraden installationerne imellem, idet den gennemsnitlige virkningsgrad fra 

individuelle varmepumper i projektet spænder fra 2,09-3,17, jf. tabel 1. På Energistyrelsens 

Varmepumpeliste2 er den oplyste COP-faktor for den valgte Vølund model på 4,05, hvilket er op til ca. 

100% højere end de opnåede resultater i dette demonstrationsprojekt. Det skal bemærkes at 

                                                      
2 http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten 

http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
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Varmepumpelisten alene angiver værdier for produktion af rumvarme og ikke inklusiv varmt brugsvand, 

som forringer COP-faktoren. Problemstillingen uddybes i afsnit 4.1 omkring de tekniske erfaringer og 

udfordringer.  

 

Der henvises i øvrigt til uddybende analyse af driftsdata fra Exergi Partners i delrapporten ’Salg af 

varme’ fra individuelle varmepumper - Analyse af varmepumpers faktiske driftsforhold og muligheder for 

forbedret effektivitet via koordineret udrulning og drift.  

 

3.5 Fakturering  

På baggrund af det målte varme- og elforbrug har Brædstrup Fjernvarme udarbejdet fakturer, som er 

fremsendt til husejerne hvert kvartal med start i marts 2015. Det er valgt at følge den samme procedure 

for fakturering, som Brædstrup Fjernvarme i dag benytter over for sine fjernvarmekunder. Her 

fremsendes en á-conto betaling for det forventede årsforbrug. Ved årets slutning vil varme- og 

elmåleren blive fjernaflæst, hvorefter Brædstrup Fjernvarme korrigerer for det faktiske forbrug i 

perioden og samtidig fastlægger ny á-conto betaling for 2016.  

 

Den største udfordring ved fakturering har været at forklare husejere, at de får godtgjort for den el, som 

varmepumpen anvender. I aftale med husejeren står anført, at Insero Energy køber el til en nærmere 

fastsat pris af husejeren, da det økonomisk ikke har kunnet svare sig at etablere en afregningsgodkendt 

el-måler med Insero Energy som egen elforbruger.  

 

Det har endvidere været nødvendigt i flere omgange at orientere projektdeltagerne om, at de anslåede 

besparelser på varmeregningen med nærvarme forudsætter, at de anmelder deres bolig som 

elopvarmet i BBR-registret for at opnå en reduceret elafgift.  

 

Udfordringer med elforbrug vidner om, at nærvarme som koncept skal være simpelt – og nok mere 

simpelt end det setup, som er afprøvet her. Insero Energy arbejder på, at få etableret en ekstra elmåler i 

husstanden, så der bliver muligt at indkøbe el til varmepumpen og styre driften efter prissignaler på 

elmarkedet. Indtil videre har dette ikke været muligt, hvilket uddybes i afsnit 4.2. 
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4 Erfaringer og udfordringer  
 

Nedenstående afsnit redegør for de vigtigste tekniske, økonomiske og juridiske erfaringer og 

udfordringer, som demonstrationsprojektet har givet anledning til. Der er tillige fremført anbefalinger, 

der menes at kunne reducere barrierer for udrulning af varmepumper i relation til nærvarme som ny 

forretningsmodel.  

 

4.1 Tekniske erfaringer og udfordringer  

Udførslen af den tekniske installation af varmepumpen har vist sig at have afgørende betydning for både 

virkningsgraden og accepten hos husejerne. De installatører som Insero Energy indgik aftale med, har 

udvist et stort engagement og ansvarlighed i demonstrationsprojektet. Efterfølgende har Insero Energy 

dog også konstateret en til tider varierende kvalitet af såvel installation som indkøring af 

varmepumperne. Som eksempel kan nævnes, at der har været en tendens til at underdimensionere rør, 

der gør det umuligt at opnå et højt flow i varmesystemet, at isolering af rør i jorden er sket med 

fugtsugende materiale, der har ført til et øget varmetab, samt at den sidste finish til tider har haltet til 

gene for den æstetiske oplevelse for husejeren. Det er Insero Energys klare opfattelse, at der er et 

generelt behov for opkvalificering af VVS-installatører for at skærpe kompetencerne på området med 

henblik på at sikre tilfredsstillende teknisk installation med en høj COP-faktor. Det bliver en afgørende 

faktor at få etableret et samarbejde med installatører der kan sikre installationer med en høj 

virkningsgrad. 

 

Støj har været genstand for stor opmærksomhed blandt de interesserede husejere. Insero Energy har i 

visse situationer kunnet tilbyde interesserede at besigtige en installation for at vurdere støjniveauet, 

ligesom det har været fast procedure at gøre opmærksom på, at varmepumpen bør placeres, så 

eventuelle støjgener begrænses for beboere og naboer. Enkelte projektdeltagere har rettet henvendelse 

efter gennemført installation, idet de har oplevet et højere støjniveau i forhold til deres forventning. 

Insero Energy har undersøgt installationerne og konstateret, at der har været en kraftigere støj end 

normalt oplevet, hvilket antageligt er fremkommet ved interferens fra fanen i varmepumpen. Vølund er 

blevet gjort opmærksom om problemstillingen. En enkelt husejere har endvidere gjort opmærksom på 

øget susen i radiatorerne, som følge af et større flow af vand i varmesystemet. Støj vurderes at være 

blandt de højeste gener/barrierer for valg af nærvarme – i særdelshed, hvis støjniveauet bliver højere 

end forventet og fører til en voksende irritation hos beboerne/naboer. 

 

Komfortmæssigt har Insero Energy erfaret, at enkelte husejere har oplevet kolde rum, særlig på 

badeværelset, efter installation af varmepumpen. Det har været forventeligt, at der har været behov for 

en periode til indkøring af hele varmesystemet, idet fremløbstemperaturen med en varmepumpe er 

lavere end ved olie- og gasfyr. Husejeren vil derfor blive opfordret til at skrue op for termostaterne i alle 

rum for at øge gennemstrømningen af varmt vand i varmesystemet. Det kan imidlertid resultere i, at 

flowet i gulvvarmesystemet bliver lavere end tidligere, fx på badeværelser, da rørdimensioneringen 

Det anbefales, at der udarbejdes en liste af Do's and Don'ts baseret på erfaringer fra 
demonstrationsprojektet, som kan benyttes til (efter)uddannelse af varmepumpeinstallatører. 
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bevirker at det varme vand i stigende grad tilgår de øvrige rum i boligen. Det har fået husejeren til at 

kontakte Insero Energy eller installatørerne. Varmekurven er efterfølgende blevet justeret for at opnå 

en højere fremløbstemperatur, så husejeren kan skrue lidt ned på termostaterne i stue/værelser for at 

sikre et tilstrækkeligt flow/varme i alle rum - herunder på badeværelset.  

 

Indsamling af data er sket trådløst med GSM. Der har været eksempler på udfald af dataloggeren og 

deraf begrænset mulighed for overvågning for driftsselskab og husejer. Insero Energy har sendt besked 

til projektdeltagerne om at genstarte boksen for at genetablere netforbindelsen. Efterfølgende er 

softwaren i boksen blevet opdateret, hvilket har bevirket en forbedret oppetid. De anvendte 

energimålere har i perioden fortsat opsamlet og lagret data, som er fremsendt, når der på ny har været 

hul igennem til internettet. Det har afgørende betydning for forretningsmodellen, at der fortløbende 

sendes data, der gør det muligt at overvåge varmepumperne samt fakturere husejerne. 

 

4.2 Økonomiske erfaringer og udfordringer 

Flere husejere har anført, at det er lige så rentabelt at købe varmepumpen selv, som at engagere sig 

med Insero Energy/Brædstrup Fjernvarme. Der er dog flere forhold som udfordrer den påstand.  

 

For det første har det stor betydning, at installationen bliver gennemført af en installatør med erfaring 

inden for varmepumper for at opnå en høj COP-faktor. Figur 6 illustrerer effektiviteten af luft/vand 

varmepumper i dette demonstrationsprojekt og i ForskEl-projektet Styr-din-varmepumpe i perioden 1. 

januar til 1. november. Data viser en gennemsnitlig COP-faktor på 2,7 for nærvarme, hvor Insero Energy 

har været ansvarlig for drift af varmepumperne, mens varmepumper med individuelt driftsansvar under 

ForskEl projektet i gennemsnitlig har en COP-faktor på 2,3. Med andre ord har nærvarme fra Insero 

Energy i gennemsnit været ca. 15% mere effektiv end løsninger, hvor husejere selv har haft 

driftsansvaret. Datasættet er begrænset og behæftet med usikkerhed, hvorfor resultaterne skal tages 

med forbehold. Den forbedrede COP skønnes bl.a. at være at resultat af, at installationerne 

gennemføres af kvalificerede installatører, samt at der løbende er fulgt op på driften via online målinger. 

Ligeledes kan den teknologiske udvikling have haft en mindre indvirkning på den forbedrede 

virkningsgradeffekt. 

 

 
Figur 6. Målt effektivitet for luft/vand varmepumper fra nærværende demonstrationsprojekt (grønne søjler) og for ForskEl-

projektet Styr-din-varmepumpe (blå søjler).  
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For det andet skal private have en tro på, at de ikke bliver ramt af en ”mandags-model” med øget risiko 

for, at varmepumpen er (eller bliver) defekt i dens levetid, og resulterer i højere omkostninger til 

reparation og vedligehold end ved nærvarme.  

 

Et tredje forhold gælder startomkostningerne. Analyser under Dansk Energi har vist, at indkøb og 

installation af varmepumper er dyrere i Danmark end i landene omkring os. I demonstrationsprojektet 

er der ført forhandlinger med producent og installatør af varmepumpen, hvor der er opnået rabat ved 

samordnet indkøb og installation. Det kommer også husejerne til gavn, da Insero Energy kan begrænse 

startomkostninger. I den forbindelse kan husejere have en tendens til at negligere alternativværdien af 

penge, hvormed en økonomisk udskrivning på fx 100.000 italesættes som ”gratis”. I økonomisk forstand 

vil penge kunne bruges på andre måder, som giver et afkast enten i form af en rente eller som værdi af 

nydelse (fx ferie). Der er derfor behov uvildig beregning af den samlede brugerøkonomi.  

 

Ved rekruttering af deltager i projektet har nogle husejere ønsket at få oplyst, hvilken virkningsgrad 

Insero Energy/Brædstrup Fjernvarme forventer. Som nævnt i afsnit 3.4 har det ikke været muligt at 

opnå den virkningsgrad, som Vølund har anført i deres produktark og som fremgår af Varmepumpeliste. 

Det skyldes at de oplyste årsvirkningsgrader alene gælder varmeproduktion og derfor ikke er realistiske 

ved samproduktion af rumvarme og varmt vand. Drøftelserne med interesserede husejere om COP-

faktorer har i flere tilfælde ført til, at husejere selv har ønsket at gå videre med egen installation, da der 

opstår indtryk af, at Insero Energy/Brædstrup Fjernvarme bevidst har anvendt en lav virkningsgrad for at 

fremme egne økonomiske interesser. Der er sket med henvisning til netop de høje COP-værdier, som 

anført på produktark og under Varmepumpelisten. Det vil derfor være velkomment, om 

Varmepumpelisten suppleres med information, om de forventede virkningsgrader ved samproduktion af 

rumvarme og varmt vand. Det bør ske under hensyn til de afledte omkostninger, så det ikke føre til 

unødige økonomiske barrierer. 

 

Det har været et opmærksomhedspunkt, at forretningsmodellen indeholder et begrænset økonomiske 

incitament for installatørerne, når afleveringsforretning er afholdt. Det skyldes, at installatøren opnår en 

direkte fortjeneste, når varmesystemet er sat i drift. Efter idriftsætning er Insero Energy og Brædstrup 

Fjernvarme afhængige af en høj virkningsgrad for at opnå en rentabel forretning på salg af varme. Forud 

for installationen har det været anført, hvordan installationen skal udføres, men der har alligevel været 

flere forhold som efterfølgende har resulteret i en lavere virkningsgrad end forventet og dermed 

forringet selskabsøkonomi. Eksempelvis er varmemåleren altid placeret inde i huset, hvorfor en lang 

afstand fra varmepumpe til varmemåler giver et varmetab, som Insero Energy økonomisk må afholde.  

 

Det anbefales, at Energistyrelsen supplerer Varmepumpelisten med informationer om 
forventede årsvirkningsgrader ved samproduktion af rumvarme og varmt vand.  

Det anbefales, at der skabes en uvildig økonomisk beregning af nærvarme, som alternativ til 

egne løsninger, når olie- og gasfyr skal skiftes ud, fx på Energistyrelsen beregner Ny varme. 
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Smart grid var oprindelig tænkt ind i forretningskonceptet for at forbedre business casen og understøtte 

indpasning af vindkraft. Energinet.dk og Dansk Energi har tidligere anslået fordelen ved at vælge smart 

grid-sporet til over 6 milliarder kroner set i forhold til traditionel udbygning. De økonomiske fordele er 

bekræftet i den netop opdaterede rapport Smart Energy. Varmepumper øger brugen af elektricitet og 

kan agere fleksibelt så driften tilpasses udsving i elprisen. Det øger den samfundsøkonomiske værdi af 

vindkraft. Driftsoptimering i forhold til priser på elmarkedet har imidlertid ikke været afprøvet, da de 

selskabsøkonomiske omkostninger har været for høje.  Således skal der bl.a. betales et årligt 

abonnement på ca. 2-5.000 kroner til timeaflæsning og –afregning hos de lokale netvirksomheder 

(NRGI, Energi-Midt og AURA) ved en ekstra afregningsgodkendt elmåler – til trods for at der allerede er 

isat en elmåler i varmepumpen, som er MID Annex-D godkendt og kan anvendes til afregning af el-

forbrug. Den ekstra elmåler fra netvirksomheden er en forudsætning for at agere prisfleksibelt og 

derved undgå el-forbrug i timer med høje elpriser. De årlige omkostninger til abonnements skal ses ift. 

en forventet værdi på ca. 500 kroner på elspotmarkedet ved at udnytte det prisfleksible elforbrug fra 

individuelle varmepumper3.  

 

Insero Energy anser det som et problem, at prisfleksibelt elforbrug repræsenterer en 

samfundsøkonomisk positiv værdi, som det selskabs- og privatøkonomisk ikke er rentabelt er forfølge. 

Det kan i sidste ende betyde højere elpriser for alle elforbrugere i form af traditionel kapacitetsudvidelse 

og unødvendigt mange timer med høje elpriser for at sikre elforsyningssikkerheden. Der er derfor behov 

for at ændre rammerne og reglerne på elmarkedet, eksempelvis ved at lade de indbyggede elmålere i 

varmepumperne få status af officielle målepunkter og adgang til Energinet.dk’s DataHub.  

Boliger som er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig kan få 

afgiftsreduktion på elvarme for elforbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. bolig pr. år. Med 

forretningsmodel for nærvarme, er der udsigt til, at Insero Energy tillige bliver registreret som egen 

elforbruger i private boliger, hvilket antageligt skaber et behov for præcisering/justeringer i gældende 

regler for afgiftsreduktionen. Det anbefales her, at undersøge muligheden for at lade den reducerede 

elafgift gælde det samlede målte elforbrug på elmåler tilhørende varmepumpen, mens elforbruget i 

resten af husstanden, ikke opnår ret til tilsvarende afgiftsreduktion. 

 

Afgifter og tilskud spiller en afgørende rolle for nærvarme som nyt forretningsområde. Ved udgangen af 

2014 udløb bolig-job-ordningen, men blev genintroduceret 6 måneder senere med den nye regering. 

Fradragsmuligheden kan benyttes til at reducere omkostningerne for nærvarme for husejerne og 

dermed accelerere udrulning af varmepumper. Men de forskellige udmeldinger fra de politiske partier i 

valgkampen skabte usikkerhed i demonstrationsprojektet og den videre forretningsudvikling. Det betød 

at tingene gik i stå og bygningsejere forholdt sig mere afventende. På lignende vis har Energistyrelsen 

arbejdet med en tilskuds- og afgiftsanalyse. Analysen skulle være offentliggjort i 2014, men er siden 

blevet udskudt flere gange. Sammensætningen af afgifter har fundamental betydning for de privat-, 

selskabs- og samfundsøkonomiske forhold og dermed selve indretningen af fremtidens energisystem. 

Det er åbenlyst at den nuværende afgiftsstruktur tilgodeser biobrændsler, men samtidig skaber et hul i 

                                                      
3 Se fx ForskEl-projektet Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. 

Det anbefales, at der udvikles mere lempelige regler for timeafregning af prisfleksibelt 
elforbrug fra fx varmepumper, så den samfundsøkonomiske værdi kan realiseres. 
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statskassen. Det skaber i sig selv en forventning om ændringer i reglerne fra Skatteministeriet, så der 

sikres en mere balanceret udbygningen af henholdsvis biobrændsler og varmepumper. Indtil afgifter og 

tilskud er forhandlet på plads politisk, vil der være usikkerhed med deraf følgende begrænset 

investeringsvilje og en forhøjet kommerciel risiko. Det fremmer ikke nærvarme som forretningskoncept.  

 

 

4.3 Juridiske erfaringer og udfordringer 

Det har været en central udfordring, at få udviklet forretningsaftaler og derigennem afklare juridiske 

forhold mellem husejer, installatør og Insero Energy som driftsselskab. Aftalen med husejere dækker 

bl.a. forhold om installation, service og vedligehold, ansvar og forsikring, samt opsigelse/overdragelse af 

aftalen.  

 

Særlig ejerskifte har været genstand for diskussioner. Det skyldes, at varmepumperne ikke vurderes at 

være en nagelfast installation i huset, men derimod Insero Energys ejendom, som ikke kan overdrages til 

den nye ejer i forbindelse med salg af huset. Det er derfor anført i aftalen, at husejeren ikke må sælge, 

pantsætte eller på anden måde råde retligt over varmepumpen. Husejeren er berettiget til at overdrage 

aftalen ved et ejerskifte. Herefter vil Insero Energy fremsende aftale om overdragelse til den nye ejer. 

Der har ikke været ejerskifte blandt de deltagende husejere i demonstrationsperioden. 

 

For husejerne har det været vigtigt at få styr på bindingsperioden. I aftalen fremgår det, at kunden kan 

opsige aftalen med et års skriftlig varsel til en måneds udgang. Der er tale om en undtagelse fra 

forbrugerbeskyttelseslovens generelle bindingsperiode på 6 måneder grundet større investeringer og 

betydelige startomkostninger. Der er ikke modtaget opsigelser af aftaler fra projektdeltagerne i 

demonstrationsperioden. 

 

Et sidste juridisk opmærksomhedspunkt gælder regler i persondataloven, hvor der er nøje regler for 

indsamling, ajourføring og opbevaring af personoplysninger og kundedata, jf. § 5. Det følger endvidere 

af § 6 i persondataloven, at der skal være givet samtykke til indsamlingen af data. I aftale med husejerne 

er det således oplyst, at Insero Energy forbeholder sig retten til at foretage en kreditvurdering af 

husejeren og at der indsamles forbrugsdata med henblik på analyser og til brug for fakturering af varme. 

Forbrugsdata er gjort tilgængelig i anonymiseret form på platformen under ForskEl projektet Styr-din-

varmepumpe. De potentielle udfordringer med håndtering af data er drøftet med en jurist for at sikre en 

påpasselig håndtering af personoplysninger.  

 

Som nævnt har det været et omfattende arbejde at få det juridiske grundlag på plads i 

demonstrationsprojektet. Om arbejdet holder vand, vil for alvor først blive demonstreret, når der opstår 

uenigheder parterne imellem. Det har endnu ikke været tilfældet. 

 

 

  

Det anbefales, at der sikres langsigtede og stabile regulatoriske rammer, der kan begrænse 
usikkerheden omkring bl.a. afgifter og tilskud i relation til varmepumper. 
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5 Konklusion  
 

Demonstrationsprojekt har haft til formål at afprøve en ny forretningsmodel, hvor Insero Energy i 

samarbejde med Brædstrup Fjernvarme har tilbudt VE-baseret varmeforsyning fra varmepumper i form 

af nærvarme. Insero Energy har forestået investeringen og driften af varmepumpen, mens Brædstrup 

har været ansvarlig for fakturering af husejernes varmeforbrug. For husejerne har nærvarme minimeret 

finansieringsbehovet, ligesom de økonomiske og teknologiske usikkerheder er reduceret, da Insero 

Energy har båret risikoen for en effektiv drift af varmepumperne samt ansvaret for service og 

vedligehold.  

 

I demonstrationsforløbet er der opnået værdifuld information om praktiske udfordringer og økonomiske 

forhold. Af særlig betydning skal fremhæves værdien af solide kompetencer hos installatørerne til at 

etablere og indstille varmepumperne til at yde en høj effektivitet samt skabe en anstændig afslutning 

over for husejeren. Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt gælder behovet for en effektiv indsamling af 

data til brug for den løbende overvågning af varmepumperne for at opretholde en høj effektivitet. 

Kombinationen af de to punkter har resulteret i, at der er opnået driftsresultater i perioden, som er 15% 

bedre end for varmepumper under ForskEl projektet Styr-din-varmepumpe, hvor husejerne selv er 

driftsansvarlige.  

 

Smart grid var oprindelig tænkt ind i forretningskonceptet for at forbedre business casen. Varmepumper 

øger brugen af elektricitet og kan agere fleksibelt så driften tilpasses udsving i elprisen. Det har 

imidlertid ikke været selskabsøkonomisk rentabelt at forfølge smart grid sporet, bl.a. som følge af høje 

abonnementsomkostninger til timeaflæsning og –afregning hos de lokale netvirksomheder. Insero 

Energy og Brædstrup Fjernvarme ser derfor et behov for at ændre rammerne og reglerne på 

elmarkedet, så den samfundsøkonomiske værdi af fleksibelt elforbrug fra varmepumper kan realiseres.  

 

De samlede erfaringer og udfordringer i demonstrationsprojektet har givet anledning til anbefaling om: 

1. at der udarbejdes en liste af Do's and Don'ts baseret på erfaringer fra demonstrationsprojektet, 

som kan benyttes til (efter)uddannelse af varmepumpeinstallatører. 

2. at der skabes en uvildig økonomisk beregning af nærvarme, som alternativ til egne løsninger, 

når olie- og gasfyr skal skiftes ud, fx på Energistyrelsen beregner Ny varme. 

3. at Energistyrelsen supplerer Varmepumpelisten med informationer om forventede 

årsvirkningsgrader ved samproduktion af rumvarme og varmt vand.  

4. at der udvikles mere lempelige regler for timeafregning af prisfleksibelt elforbrug fra fx 

varmepumper, så den samfundsøkonomiske værdi kan realiseres. 

5. at der sikres langsigtede og stabile regulatoriske rammer, der kan begrænse usikkerheden 

omkring bl.a. afgifter og tilskud i relation til varmepumper. 

 

På baggrund af de opnåede resultater i demonstrationsprojektet har Insero Energy valgt at 

implementere den nye forretningsmodel ved at etablere selskabet Best Green med henblik på at levere 

grønne og vedligeholdelsesfrie varmeløsninger til private, kommuner og virksomheder.  


