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Geoop tilbyder fjernvarmeselskaberne geo-
termi til en konkurrencedygtig pris

De 3 væsentligste faktorer for varmeprisen:

• Reservoiregenskaberne

• Finansieringsrenten

• Temperatursættet
 
Prisen afhænger imidlertid af den forret-
ningsmodel, der ønskes:

I partnerskabsmodellen vil varmeprisen lig-
ge på kr. 235-300 pr. MWh. I partnerskabs-
modellen køber fjernvarmeselskabet nøgle-

færdige anlæg af Geoop med mulighed for 
en driftsaftale.

I en Build Own Operate model vil prisen ligge 
på kr. 300-360 pr. MWh. I Build Own Operate 
modellen finansierer, ejer og drifter Geoop 
geotermianlæg i 30 år til en fast pris. Finan-
sieringsrenten vil ligge på ca. 5%.

Den marginale varmepris vil være ca. kr. 100-
150 pr. MWh.
 
Uanset hvilken forretningsmodel, fjernvar-
meselskabet vælger, påtager Geoop sig ef-
terforskningsrisikoen. 

Hvad koster varme fra geotermi?



• Et af verdens største   
 energiselskaber med   
 43.000 medarbejdere

•  Over 30 mio. kunder

• Intensiv drifterfaring

• Har boret +300   
 geotermibrønde i hele   
 verden de sidste 10 år

• 7 rigge

• 9 geotermiprojekter

• Brøndplanlægning

• Boreledelse

• Geotermi, olie, gas



Geoop planlægger og etablerer geotermian-
læg med det formål at producere grøn varme 
til forbrugerne til en konkurrencedygtig pris.

Geoop er et operatørselskab, der består af 
tre partnere og ejere: E.ON, Iceland Drilling 
og Ross DK. 

Geoop står for:

• Stærke faglige kompetencer

• Finansiel robusthed til at tage 
 efterforskningsrisikoen

• Erfaringer med geotermiprojekter 
 i hele verden

Der er et stort geotermisk potentiale i Dan-
mark, og Geoop er klar til at udnytte den 
grønne energi sammen med forsyningssel-
skaberne.

Ring 38100919 eller skriv mail@geoop.dk og 
aftal et uforpligtende besøg og hør om mu-
lighederne for geotermi i jeres område.

Bliv klogere på geotermi – lyt til vores pod-
cast via vores gratis app GEOOP via App Sto-
res/Googleplay. 

Læs mere om GEOOP på www.geoop.dk


