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• SE er Danmarks 3. største energiselskab – egenkapital på godt 9 mia
DKK og landsdækkende/International

• Vi fokuserer på at tilbyde vores kunder langtidsholdbare og 
økonomisk fordelagtige løsninger.

• SE bygger på 5 forretningsområder: 
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• SE bygger på 5 forretningsområder: 

• Elnet: Distribution af strøm i Syd- og Sønderjylland 

• Energisalg: El, naturgas og solceller til private og erhverv 

• Kommunikation: Fiberbredbånd + STOFA 

• SE Big Blue: Klima- og energieffektivisering til erhverv 

• Grøn energiproduktion: Vedvarende klimavenlig energi 
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SE Big Blue’s lokationer

PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på 
Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik derefter på Aktiver eksternt indhold.

• Århus

• Esbjerg

• Kolding
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• Kolding

• Sønderborg

• Odense

• København

• Warszawa, Polen

PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på 
Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik derefter på Aktiver eksternt indhold.

SESAM, Kolding den 19. juni 2013

PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på 
Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik derefter på Aktiver eksternt indhold.



SE Big Blue samler Danmarks bedste kompetencer inden for 

klima- og energieffektivisering. 

SE Big Blue bygger på:

• Tidligere rådgivende ingeniørfirma Enervision.                                        
– Et af Danmarks mest erfarne rådgiverteam til virksomheder.
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– Et af Danmarks mest erfarne rådgiverteam til virksomheder.

• Tidligere HO Service.                                                                              
– 25 års erfaring med energistyring og CTS                                                                                          
– Trend Teknologicenter i DK

Bæredygtig energi handler om bundlinje og konkurrenceevne
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• Strategisk rådgivning 
• Det rigtige udgangspunkt, involvering af rette organisatoriske niveau 

• Visionerne

• Teknisk rådgivning
• Procesoptimeringer

• Belysning, ventilation, trykluft, køl/frys, elmotordrift, opvarmning
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• Projektledelse

• Implementering af energieffektiviseringer og Klimaprofilering. 
• Projektansvarlig.

• Indkøb

• Energiledelse

• Uddannelse af medarbejder

• Aftalevirksomheder, Kvotevirksomheder, ISO 50.001

• Implementeringsplan



Teknisk Rådgivning
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Baggrund:
Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes 
energispareindsats.

Målstyring og metodefrihed.

SE Big Blue
Strategisk klimarådgivning, teknisk rådgivning og 

Teknisk Rådgivning
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Strategisk klimarådgivning, teknisk rådgivning og 
implementering af energieffektiviseringstiltag.

Teknisk rådgivning:
22 ingeniører og maskinmestre med erfaring fra store danske 
industrivirksomheder, handel, liberalt erhverv og off. 
Institutioner.
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Sådan skaber vi værdi

Dokumentation 
og måling

UdførelseFinansieringProjektering
Potentialer og 
løsninger

Screening

Sammen  skaber vi resultater direkte på bundlinjen
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SE Big Blue skaber også værdi på værdi på CSR regnskabet og den grønne bundlinje

Grøn strøm Elbiler
Medarbejder-
fibernet

Co-branding
og netværk

CSR 
rådgivning

Grønt indkøb 
og rådgivning



Eksempler på god forretning

COCIO, den samlede årlige energibesparelse på 212.632 kWh blev realiseret 
med tiltag der var tilbagebetalt på under 5 mdr. og samtidigt spares miljøet for 
51 ton CO2 årligt.
SE Big Blue tænker anderledes og deres indsats forbedrer vores evne til at tjene penge i et konkurrencepræget marked – det 
efterlader mere til vores ejere”.
”Men det stopper ikke her – vi skal afprøve flere grænser”.

Mette Munk sparer 270.000 kWh på et kvartal – investeringen er tilbagebetalt 
under 1 år
Sammen med SE Big Blue blev der sat fokus på energiforbruget i virksomheden, hvor styring og overvågning af ventilation og 
temperatur er kritiske proces elementer i bake-off produktionen.
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temperatur er kritiske proces elementer i bake-off produktionen.

Brdr Hartmann sparer årligt 18.000.000 kWh (TBT< 1 år)
”Hvert år betaler vi omkring 30-35 millioner kroner for el, så det er klart, at besparelserne kan mærkes direkte på bundlinjen,” 
fortæller Peter Thorup Hovgaard, der er direktør hos Brødrene Hartmann, som producerer 500 millioner æggebakker om året.

Arovit har nedbragt sit årlige forbrug af naturgas med 7,7 mio. kWh
”Faktisk er processen den samme som før, men nu bare 12 % billigere”, fortæller Jørn-Erik Johannsen fra Arovit. ”Projekterne 
for energioptimering mærkes direkte på bundlinjen”.

Vitalys sparer 9 mio. kWh årligt
”Det betyder helt konkret lavere produktionsomkostninger pr. enhed, større fortjeneste og forbedret konkurrenceevne” fortæller 
Flemming Hein, Vedligeholdelseschef VitaLys.



Eksempel på ændret forbrug efter indsats
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Samarbejdet mellem SE Big Blue og DLG

Startede i 2006 med foderfabrikker 

Senere udvidet med

- grønttørrerier / træpiller
- kalkfabrik
- oliefabrik
- levnedsmiddel Poul Gregersen 

& 
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I starten mest teknik

Senere udvidet med

- kurser
- energistyring
- LEAN

& 
Kim Falck Grony



Samarbejdet mellem SE Big Blue og DLG

Fordelen for DLG ved fast rådgiver

Rådgiveren kender processen, locations, personale mv.
- ikke tidsforbrug til opstart mv.

Rådgiveren kan deltage i vidensdeling med energi som omdrejningspunkt

Rådgiveren behøver ikke opfinde den dybe tallerken hver gang,
men kan rulle standardløsninger ud.
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Via rådgivers tætte opfølgning registreres og indberettes alle besparelser,
og rådgivningen kan i bedste fald være selvfinansierende.

DLG kan minimere teknisk stab til at være styreorgan og outsource 
mange projekter mere eller mindre omkostningsfrit.

DLG har en uvildig instans ind over de forskellige løsningsmuligheder.

DLG får en kompetent modspiller at spille projektløsninger op mod



Samarbejdet mellem SE Big Blue og DLG

Fordelen for SE Big Blue som fast rådgiver

Mange ens fabrikker reducerer tidsforbruget til rådgivning. Lettere at få tid til 
at lave opgaven på et højt teknisk niveau

Stor pulje af besparelser giver mindre tidsforbrug til salg

Større råderum til afprøvning af nye ideer, når tillidsforholdet til kunden er
i orden. Bedre plads til en kikser ind imellem.
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Mulighed for at gå langt dybere ind i processen og dermed tilføre langt mere merværdi
til kunden som f. eks. øget kapacitet, bedre miljøforhold mv.



Samarbejdet mellem SE Big Blue og DLG

Hvorfor er samarbejdet mellem SE Big Blue og DLG blevet en vedholdende succes

DLG god til at formulere opgaver og nytænkning

SE Big Blue god til at løse opgaverne og dokumentere konsekvensen af de forskellige 
tiltag ved målinger og beregninger.

DLG god til at fastholde projekterne på screeningsliste, få allokeret ressourcer 
og gennemført tiltagene.
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SE Big Blue god til opfølgning, slutdokumentation og indberetning

Samlet får DLG en reduktion af energiforbruget og SE Big Blue opfyldt en del af 
deres besparelsesmål.

Forudsætningen for et godt samarbejde er at begge parter får noget ud af det



SE’s nye domicil

Energi overskud 
på 31 KWh første 12 måneder

Vi gik efter at bygge:

• Danmarks største erhvervsbyggeri som passivhus

• Danmarks største plusenergibyggeri 

• Et af Europas fem største kontorbyggerier i passivhusstandard - og tilmed det 
flotteste! 

• Spørgsmål ?
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