
& Green Project udvikler, projekterer og leverer nærvarmeløsninger. 
Løsninger, der baserer sig på grøn energi og bæredygtighed med  

optimal udnyttelse af lokale energikilder og nyeste teknologier  
til fordel for miljø og forbrugere.

Fjernvarme
Udvikling

Projekt
Levering

Vi skaber tryghed i dit projekt



Fællesvarme løsninger 
der giver mening

& Green Project gennemfører kun projekter,  
der lever op til kravene om god samfunds-  

og brugerøkonomi. 

Vores klare strategi er,  
at projektet gennemføres, 

så forbrugeren altid får  
fjernvarme til den aftalte pris

Det er vigtigt for & Green Project, at løsningerne etableres til gavn for  
klimaet, og derfor anviser vi både grønne og miljørigtige løsninger.

Dialog og sparring er den bedste måde at få gang i netop dit projekt.

Har du en idé til udvikling af dit fjernvarmeselskab og har brug for at få  
en førstehåndsvurdering, er du altid velkommen til at kontakte os. 



Vi styrer projektet 
sikkert i mål

 
 

& Green Project – din projektpartner, der styrer dit projekt sikkert i mål.  
& Green Project varetager alle projektets faser fra idéudvikling, budget  
og kalkulationer, kommunikation, kontakt med håndværkere, indkøb,  

projektstyring til byggemøder og endelig overdragelse.

& Green Projects rolle betyder, at du blot skal træffe beslutningen for herefter 
at overdrage projektets udførsel til os. Projektet gennemføres altid til aftalt pris 

inden for de konkrete aftaler i den enkelte kontrakt. Det giver tryghed for  
både dig og forbrugerne.

Vi tager os bl.a. af følgende:

Budget & 
kalkulationer

Byggemøder

Kommunikation

Projektstyring

Kontakt med 
håndværkere

Overdragelse

Idegenerering 
& udvikling

Du er altid velkommen til at deltage i alle faser, men vi sikrer os, at projektet 
forløber som aftalt, så du kan varetage fjernvarmeværkets daglige drift  

i god ro og orden.

Indkøb & 
afrapportering



Tekniske løsninger, der  
kombinerer kendte teknologier 

på den bedste måde

& Green Project har som målsætning at anvende de bedste kendte teknologier 
og kombinere dem med eventuelle nye teknologier, så projektet bliver en god 

reference i forhold til miljø og forbrugernes økonomi.
Udnyttelse af industriel overskudsvarme og etablering af lavtemperatur  

anlæg, så energitabet minimeres, er også vigtige faktorer i forbindelse med  
& Green Projects projekter.

Vi skaber 

tryghed i dit 

projekt



Vi går foran  
til gavn for forbrugere,  

klima og miljø



Vibevej 4
8721 Daugård
E. info@andgreenproject.dk
T.  6016 8185

www.andgreenproject.dk

Kontakt os
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