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Kære kunde
Hos Hylling - Energi & Projekt, tilbyder vi uvildig rådgivning og konsulentydelser indenfor
fjernvarme- og industrisektoren. Dette gøres ud fra et solidt kendskab til rammevilkår indenfor
el-, varme-, og energiforsyning.
Vi arbejder ud fra en bred og mangeårig erfaring indenfor forskellige energi- og fjernvarmeanlæg.
Som rådgiver vægter vi sparringen og den faglige kompetence højest således, at i som
beslutningstagere har det bedst mulige grundlag at arbejde ud fra til jeres fremtidige drift.
Ved forsyningsprojekter inden for varmesektoren, er vi derfor jeres ideelle samarbejdspartner til at
supportere jer med alt fra planlægning, eksekvering, til gennemførelse og overlevering.

Specialister i
Energiteknik
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Hos Hylling Energi & Projekt oplever vi
en stor efterspørgsel på specialviden
indenfor fjernvarme og energiteknik,
grundet den nuværende energikrise.
Vores mål er derfor at bruge vores
kompetencer, til at styrke de danske
energiforsyninger og bidrage til at sikre
stabile energikilder i de danske hjem.

HISTORIEN

Hylling - Energi & Projekt blev stiftet i 2011 som en konsulentvirksomhed med mig selv (Jens Hylling)
som konsulent. De opgaver jeg har udført, har været forskelligartet, men har bl.a. involveret udvikling
af beslutningsgrundlag til fjernvarmeværker, gennemførelse af myndighedsbehandling i
fjernvarmeprojekter, projektledelse,nettilslutning af generatoranlæg og elkedler, design af
fjernvarmeforsyningsanlæg og elforsyningsanlæg, mm.
Fra 2018 til 2021 udviklede jeg seks varmepumpeprojekter, hvor jeg varetog design,dimensionering,
teknisk beskrivelse og projektledelse på fem anlæg under opførelse samtidigt. Herudover også
overlevering af anlæggene, i størrelsen 3 MW. Alle anlæg er i dag afleveret med godkendt ydelsestests.
Med baggrund i ovenstående har jeg indgående kendskab til industrielle varmepumper og ikke mindst
de udfordringer de kan medføre for værkernes drift og samdrift med øvrigt anlæg. Efter 20 år i
fjernvarmebranchen er ovenstående naturligvis kun et uddrag af de områder jeg løbende har
været i berøring med. I dag består Hylling Energi & Projekt af et hold på 4 rådgivere med hver vores
speciale indenfor energi- og fjernvarmeteknik.
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Mød vores team
I 2021 blev virksomhedens område udvidet til ikke kun at omfatte konsulentydelser, men til også at yde
rådgivning,med det ansvar som det indebærer. Siden marts 2021, har vi således bl.a. ydet rådgivning til to
større varmepumpeprojekter, samt konverteringsprojekter o.m.a. Disse projekter har naturligvis ikke været
mulige at udføre alene, hvorfor Nikolaj Hornshøj Petersen blev ansat i november 2021, samt endnu to nye
kollegaer; Erik Toelberg og Mathias Fuglsang. Herunder kan du læse mere om os:

Nikolaj Hornshøj Petersen

Erik Toelberg

Mathias Fuglsang

Jens Hylling

Civilingeniør

Bygningsingeniør

Civilingeniør

Maskinmester

Nikolaj Hornshøj Petersen

Erik Toelberg

Mathias Fuglsang

Jens Hylling

Civilingeniør i Energi- teknik,
planlægning og anlægs- design.

Bygningsingeniør, seniorrådgiver.

Civilingeniør i E nergi- teknik og
planlægning.

Maskinmester, teknisk konsulent
og direktør.

T: +45 30 20 55 50
E: mf@hyllingas.dk

T: +45 24 42 21 67
E: jens@hyllingas.dk

T: +45 30 20 66 57
E: nhp@hyllingas.dk

T: +45 30 20 34 40
E: et@hyllingas.dk
Ansvarlig for rådgivning og

Ansvarlig for planlægning i forbindelse

projektledelse i fjernvarmeprojekter,

Udfører planlægning i forbindelse

Ansvarlig for rådgivning og

med nye fjernvarmeprojekter,

konverteringsprojekter samt

med nye fjernvarmeprojekter,

projektledelse i fjernvarmeprojekter,

udvidelse i eksisterende anlæg og står

teknisk rådgiver i ledningsanlæg

udvidelse i eksisterende anlæg og står

konverteringsprojekter og teknisk

for beregning af beslutningsgrundlag,

og uvildig ved syn og skøn ved

for beregning af beslutningsgrundlag,

rådgiver indenfor fjernvarmeteknik

projektforslag og VVM-ansøgning.

skader på ledningsanlæg.

projektforslag, VVM-ansøgning og

og elforsyningsanlæg. Planlægger og

Skriver desuden funktionsbeskrivelser

Håndterer byggeteknik samt

øvrig myndighedsbehandling.

afholder licitationer i samarbejde med

til udbudsmateriale.

planlægger og afholder licitationer i

Udarbejder funktionsbeskrivelser

bygherre.

samarbejde med bygherre.

til udbudsmateriale.
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Her finder du os:
Vi har kontor i Businesspark Nord
på Østre Allé 6, 9530 Støvring.
Vores arbejdsområde er hele Danmark,
Sydsverige og Nordtyskland.

NYHEDSBREV / 5

hyllingas.dk

6 / NYHEDSBREV

