
Opsamling af 
hovedresultater fra de 

første 25 virksomheders 
energitjek i 

Bæredygtig Bundlinje 2.0



Rapporterne repræsenterer syv forskellige brancher:
• Hotel- og restauration 12 virksomheder
• Byggeri 6 virksomheder
• Produktion 3 virksomheder
• Handel, sport og forlystelse, rengøring, og en organisation, er alle 

repræsenteret med 1 virksomhed.

Energirapporten indeholder
• Oversigt over besparelser i kWh, økonomisk gevinst, 

investering og tilbagebetalingstid.
• Handlingsplan for optimeringerne
• Oversigt over energiforbruget
• Gennemgang af de enkelte tiltag
• Tilskudsmuligheder

CO2-besparelsernes har udgangspunkt i energirapporterne 
og er beregnet med BB2.0 måle-værktøj



Hovedresultater
 Potentiale for besparelser:

• Varmebesparelser 1.250.000 kWh pr. år, svarer til 26% ift. baseline.

• Elbesparelser, samt installation af solceller ca. 900.000 kWh pr. år, svarer til 17% 
ift. baseline.

• For en virksomhed kan der derudover opnås en energibesparelse på forbrug, på 
godt 1.350.000 kWh pr. år, ved skift fra diesel til landstrøm, dette svarer til 34% 
ift. baseline.

 Samlede investeringer for virksomhederne er over 10 millioner kr.

 Gennemsnitlig investering pr. virksomhed på 400.000 kr.

 Gennemsnitlig samlet tilbagebetalingstid på 8,5 år 

 Samlet økonomisk gevinst lidt over 1.500.000 kr.

 Gennemsnitlig gevinst pr. virksomhed 60.000 kr.

 CO2- besparelse for alle indsatser på 911,7 ton pr. år

 Gennemsnitligt 36,5 ton CO2 pr. år pr. virksomhed



Varme

• Potentialet for varmebesparelser ligger fra 0% - 76%
• Gennemsnitligvarmebesparelse 24% ift. Baseline
• Procentvis største besparelser;

 Produktion 50%
 Byggeri 42%
 Hotel og restauration 17%



Samlede varmebesparelser fordelt på 
type af indsats.

Potentielle varmebesparelser pr. år 1.250.000 kWh.



Fordeling af varmebesparelser
for tre brancher

Potentiale for varmebesparelser pr år
• Hotel og restauration ca. 900.000 kWh 
• Byggeri knap 55.000 kWh 
• Produktion 65.000 kWh



El

• Potentialet for varmebesparelser ligger fra 0% - 35%
• Gennemsnitligvarmebesparelse 17% ift. Baseline
• Procentvis største besparelser;

 Produktion 15%
 Hotel og restauration 13%
 Byggeri 12%



Samlede elbesparelser fordelt på type af 
indsats.

Potentielle elbesparelser og solcelleproduktion pr. år 900.000 kWh



Fordeling af elbesparelser for tre
brancher

Potentiale for elbesparelser pr år
• Hotel og restauration ca. 700.000 kWh 
• Byggeri godt 40.000 kWh 
• Produktion 38.000 kWh



Tilbagebetalingstid
for 

virksomhederne, 
samt for de enkelte
tiltag og brancher



Virksomhedernes samlede CO2-reduktion i 
ton/pr år

De samlede CO2-besparelser varierer for virksomhederne
fra 0,7 ton pr. år op til en besparelser på 390,8 ton pr. år. 
Virksomhedernes gennemsnitlige CO2-besparelse ligger på 36,5 ton 
CO2 pr. år.
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