
+45 7010 0234  |  verdo.com/energy

Sammen skaber vi 
energi til fremtiden



Sammen står vi stærkest
Vores mål er at bidrage til en bedre og 
grønnere energiproduktion

Verdo udgør en moderne energivirksomhed med et 
unikt erfaringsgrundlag, der er 100% dedikeret til at 
imødekomme dit behov for bedre og mere bæredygtig 
energi.

Vi har samlet alle de kompetencer, du har brug for i din 
energiproduktion, så du kun skal have én partner.  Med 
en 360 graders forståelse for din energi, løser vores 162 
passionerede energispecialister med dyb, faglig indsigt dine 
behov og udfordringer. 

Vi har mere end 100 års erfaring med drift af egen energi
forsyning, og mere end 30 års erfaring med udvikling og 
etablering af energianlæg og hele det decentrale fjern
varmenet i Danmark. Sammen bruger vi vores unikke erfa
ringer i Verdo til at hæve standarden inden for fremtidens 
energiløsninger.

Med os som partner får du: 
· Rentable og fremtidssikre løsninger 
· Løsninger der lever op til lovkrav
· Professionel rådgivning 
· En partner gennem hele anlæggets levetid
· Løsninger bygget på seneste teknologier



– og kompasset rettet mod bedre energi

360 grader 

Uanset om du overvejer at etablere et biobrændselsanlæg, 
har akut behov for at øge din energiproduktion, ønsker en 
skarp pris på din næste leverance af biobrændsel, eller er 
interesseret i at opnå besparelser på dit energiforbrug, er vi 
din samarbejdspartner. 

Design &  
projektering

Energianlæg

Rådgivning Idriftsættelse

Teknologiudvikling

Service & drift
24/7 overvågning

Forsyning af brændsel

Vi dækker dit energibehov fra samtlige 360 grader, og har 
altid for øje at sikre dig effektive løsninger, der skaber reel 
værdi – både i dag og i fremtiden.



En verden  
af muligheder

Hurtigt, effektivt og sikkert 

En korrekt montering er essentiel for 
en succesfuld opstart og drift, når du 
anskaffer dig et nyt energianlæg. 

Vores montører er specialiserede i 
montering af enhver type energianlæg 
samt komplicerede rørinstallationer til 
damp- og varmeanlæg. 

Vi gør det nemt og sikkert for dig at 
komme godt i gang.

· Rørinstallation 
· Værkstedsarbejde 

Optimer driften og få større 
overskud      

Verdo har erfaring med drift og service 
af energianlæg i hele landet – viden 
der også kan komme driften af dit 
værk eller procesanlæg til gode. 
Vi opsætter specifikke KPI’er for drif-
ten, identificerer og optimerer mang-
lende performance og stiller med et 
dedikeret team af serviceteknikere, 
der sikrer, at din energiproduktion er 
så effektiv som mulig. 

· Driftsaftaler 
· Overvågning 
· Online support 
· Service og vedligehold
· P-eftersyn 
· Automation 
 

Vores erfaring og kompetence 
giver dig plusser i energi- 
regnskabet

Vi er turnkey leverandør af energi- 
anlæg. Professionel rådgivning, kva-
litet og høj driftssikkerhed er nøgle-
ordene for vores leverance, uanset 
hvilket anlæg du vælger.

· Biomasseanlæg
· Solvarmeanlæg 
· Varmepumper
· Elkedler
· Mobile energianlæg
· Kedelanlæg og -udlejning 

Energianlæg Montage Service og drift

Energibranchen oplever en rivende udvikling mod mere ef
fektiv og miljørigtig energi. Vi er drevet af en passion for hele 
tiden at udvikle vores løsninger for at imødekomme dit behov 
for alternative energiformer med nye og innovative løsninger. 

Det er ikke kun sund fornuft og godt for din bundlinje, men 
er også med til at sikre os alle for fremtiden. Vi stolte over at 
være med til at drive den grønne omstilling.



Den rette løsning afhænger af den enkelte kunde. 
Derfor er en stærk samarbejdspartner altafgørende 
for at sikre løsninger, der skaber værdi – ikke kun i 
dag, men også i fremtiden.”
 

Bo Johansen, salgdirektør for energianlæg i Verdo

Høj kvalitet og forsynings- 
sikkerhed   

Vi er i dag blandt de største forhandle-
re af biobrændsel i Nordeuropa. 

Vores størrelse sikrer dig de bedste 
priser, forsyningssikkerhed, og en høj, 
ensartet kvalitet. 

· Træpiller
· Træflis 
· Halm 
· Alternative biobrændsler 

Enhver forbedring er et  
skridt mod en mere effektiv 
virksomhed   

Energisparemål, energisyn, energi-
ledelse, energitilskud og refusion af 
PSO-afgifter. Det kan lyde besværligt, 
men ikke hvis du lægger opgaven i 
vores hænder. Vores team har et godt 
øje for, hvor du kan opnå yderligere  
besparelser i din energiproduktion. 

· Energirådgivning 
· Energiledelse
· Energitilskud 
· Energiovervågning 
· Energisparemål 
· Energisyn 

Vi gør det enkelt for dig  

Lad os stå for administrationen af din 
forsyning, både i forbindelse med fe-
rieafløsning, eller når du vil oursource 
den komplette drift og administration. 

Her får du et komplet informationssy-
stem, 24-timers vagt, høj fleksibilitet 
samt nem og tilgængelig kundeser-
vice.

· Administrationsaftale 
· Persondataforordning 
· Vand- og varmeafregning 
· Regnskab og indberetninger

Brændsel Administration Energy Management 



Vi minimerer stigning på 
kundernes varmeregning      

I dag sørger en gasmotor, to gaskedler kombineret med et 
8.000 kvm solvarmeanlæg for varmen til de knap 800 kunder 
i Karup Varmeværks forsyningsområde. Men med udgangen 
af 2018 kan varmeværket vinke farvel til grundbeløbet. 

Udnytter overskudsvarme 
Ved at tilslutte kartoffelmelfabrikken AKK til Karup Varme
værks akkumuleringstank via en rørledning, kan værket 
udnytte overskudsvarmen fra fabrikken. Overskudsvarmen 
dækker knap 20 procent af værkets varmeforbrug i de må
neder, fabrikken kører. 

Kundecases

Den rette løsning afhænger af det enkelte værks muligheder. I 
Karup var dét en sammenlægning med Kølvrå Fjernvarmecentral 
og udnyttelse af overskudsvarmen fra kartoffelmelfabrikken.”

Erik Mikkelsen, projektchef for energianlæg i Verdo

Karup Varmeværks udvikling

1955

Olieværk Naturgas- 
kedler

Gasmotor Solvarme Indsatsplan/
muligheder

Grundbeløb
frafalder
31-12-2018

Sammenlægning 
med Kølvrå  
Fjernvarmecentral

og samarbejde med
kartoffelmelfabrikken 
om overskudsvarme

1989 1994 2013 2017 2017 2018

Sammenlægning sikrer biokedel 
Kølvrå Fjernvarmecentral har tilladelse til en 1MW bioke
del. Ved at forbinde Karup og Kølvrå via en 2,9 kilometer 
transmissionsledning, er det nu muligt at etablere kedlen i 
forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg ved Karup 
Varmeværk og udnytte den endnu bedre.



Bæredygtig flis fra Afrika 

Verdo forsyner Irlands største forbruger af træflis med 
20.000 tons ensartet kvalitetsflis. Flisen stammer fra 
afrikanske FSCcertificerede plantager.   

BHJ

Et langvarigt samarbejde har effektiviseret produktionen 
og sikret millionbesparelser hos BHJ. Blandt andet har 
en returgaskedel sparet 7,5 mio. kWh, der svarer til 5.000 
tons CO2.   

Kundecases

Hent meget mere inspiration på  
verdo.com/energy/cases 

Maribo Varmeværk 

Et nyt fliskedelanlæg fremtidssikrer Maribo Varmeværk 
og giver en virkningsgrad på 123% og en besparelse i 
brændstof på mere end 1 mio. DKK om året.  



Mange profiler. Èt ansigt

Vi har mere end 100 års erfaring med drift af egen energi
forsyning, og mere end 30 års erfaring med udvikling 
og etablering af energianlæg og hele det decentrale 
fjernvarme net i Danmark. 

Med et 360 graders fokus på vores kunders energibehov 
og et team af 162 passionerede specialister med en dyb, 
faglig indsigt, sikrer vi effektive og rentable løsninger til 
det industrielle marked og forsyningsselskaber. 

Vores ydelser dækker rådgivning, design & projektering, 
nøglefærdige energianlæg, forsyning af brændsler, service 
& drift samt teknologiudvikling. 

Tendenser, meninger og seneste nyt fra en branche i 
konstant bevægelse. Tilmeld dig vores nyhedsbrev  
– så er du opdateret.     

+45 7010 0234  |  verdo.com/energy

Hold dig opdateret  
verdo.com/nyhedsmails

Vi er i dag totalleverandør af energiløsninger og er stolte 
over at bidrage aktivt til den grønne omstilling og hæve 
standarden inden for fremtidens energisystemer.

En del af Verdo-koncernen 
Verdo er en energikoncern med hovedsæde i Randers 
og kontorer i Nordeuropa, Mellemøsten og USA. Ker
neaktiviteter er grøn energiproduktion, handel med 
brændsler, teknisk infrastruktur, og effektiv forsyning. 
Vores 500 medarbejdere skaber en årlig omsætning på 
2,4 mia. DKK.


