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Organisation og omsætning

• 92 fuldtidsansatte
• 2010 omsætning på tkr. 917.848
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Historisk set

• 1929 Opstart af fjernvarme i Odense midtby

• 1945 Fjernvarmen overgår til Odense kommune

• 1954 Opstart af Fynsværket som kraftvarmeværk

• 1970 Sammenlægning af omegnens fjernvarmeselskaber

• 2002 Elektroniske målere til alle nye kunder

• 2007 Etablering af A/S og sammenlægning med Otterup Fjernvarme

• 2011 Overgang til energiafregning i delområder



Forsyningsområde i dag
Odense FvF
 Indbyggere: 186.932
 Husstande: 90.909
 Antal tilslutninger: 57.675
 Distributionsnet: 1.956 km
 22 spidslastcentraler

Otterup FvF
 Indbyggere: 11.023
 Husstande: 4.778
 Antalt tilslutninger: 1.867
 Transmissionsledning fra 

FYV: 16.6 km
 Distributionsnet: 42.3 km
 1 spidslastcentral



Hvorfor ændre tarif fra 
m3 til energi?



Energibesparelser = tarifændring!
• Lovbestemte energibesparelser

• Fjernvarme Fyn skal finde 34.375 MWh pr. år.             
Det svarer til varmeforbruget i ca. 2.000 parcelhuse.

• Optimering af fremløbstemperatur = mindre varmetab

Beregninger viser at ved optimering af fremløbs-
temperaturen efter årstid og behov kan Fjernvarme Fyn 
opnå besparelser på op til 25 mio kr.



Optimering af fremløbstemperatur
Samme energimængde kan fremskaffes ved forskellig mængde fjernvarmevand

• Frem-/returtemperatur 76/28 Forbrug : 323 m3

• Frem-/returtemperatur 72/34 Forbrug : 407 m3

• Frem-/returtemperatur 61/36 Forbrug : 620 m3

• Frem-/returtemperatur 61/45 Forbrug : 968 m3



Afregningsformer

Principielt kan varmeforbrugerne - for så vidt angår 
variabel forbrugsafgift - afregnes på to måder: 

• m3- afregning, det vil sige på grundlag af det målte antal 
kubikmeter fjernvarmevand, der har passeret 
forbrugsstedets måler

• Energi- enheder der hentes ud af fjervarmevandet, målt i 
Gcal, GJ eller MWh – kaldet energimåling. 

Det er ikke muligt, at udpege en af de to afregnings-
former som den ideale. Der er fordele og ulemper ved 
begge afregningsformer. 



m3 afregning

• Når afregning sker efter m3 må påses, at alle kunder som 
udgangspunkt har samme mulighed for at udnytte vandets 
energiindhold, og der bør kun forekommer små variationer i 
fremløbstemperaturen. 
På den anden side er det ifølge sagens natur vanskeligt at 
praktisere millimeterretfærdighed, og indgangstemperaturen bør 
være væsentlig under det normale, før der eventuelt kan blive tale 
om nedslag i betalingen til varmeværket.

• Fremløbstemperaturen i hovedledningen vil altid – afhængig af 
årstid og belastning – variere, og der vil altid være forskelle i 
indgangstemperaturen med deraf følgende forskelle i muligheden for 
at udnytte vandets energiindhold.

• Fordelen ved m3 afregning er en utrolig god afkøling hos kunden.



Energiafregning

• Energiafregning betyder, at der afregnes efter 
”differenstemperaturen” (dvs. forskellen mellem 
fremløbstemperaturen og tilbageløbstemperaturen) 
ganget med den gennemstrømmede vandmængde. 
Når der afregnes i energienheder, er der yderligere den 
fordel, at man ikke behøver at tage væsentligt hensyn til 
fremløbstemperatur og forskelle i temperaturen. 

• Ulempen ved energiafregning er, at der ikke er indbygget 
nogen tilskyndelse til kunderne til en høj afkøling. En del 
varmeværker har derfor indført restriktioner med hensyn 
til afkølingen over for kunder, der afregnes efter 
energiforbrug. 



Vi ser fire muligheder 

• Energiafregning

• Energiafregning med afkølingskrav

• Energiafregning med returtemperaturkrav

• Energiafregning + m3 afregning



Fordele og ulemper

• Energiafregning uden yderligere krav kan ikke anbefales, 
idet der ikke hermed er nogen motivation for kunden til at 
sikre en fornuftig afkøling. Afregningsformen anvendes 
ikke desto mindre af flere værker. Men flere har måtte 
overgå til en af de andre afregningsformer for at sikre en 
fornuftig afkøling.



Fordele og ulemper

• Energiafregning med afkølingskrav anvendes af mange 
værker. En relativ lav fremløbstemperatur, der minimerer 
ledningstabet, kan dog gøre det umuligt for kunden at 
opfylde det afkølingskrav værket har fremsat.

• Sammenhængen mellem afkøling og meromkostningen 
kan være svær at gennemskue for den almindelige 
kunde.



Fordele og ulemper

• Energiafregning med returtemperaturkrav er anvendt af 
en del værker. Tariffen er baseret på den gennemsnitlige 
årlige returtemperatur og kan således være svær at 
gennemskue for den enkelte kunde.

• Samlet set giver denne afregningsform dog en bedre 
fokus på det egentlige mål – nemlig en lav 
returtemperatur fra kunden.



Fordele og ulemper

• Energiafregning + m3 afregning anvendes af en del 
værker. De faste omkostninger til ledningstab, 
pumpeudgifter og administrationsomkostninger betales 
via et m3 bidrag og energiforbruget betales via 
energiafregning.

• Denne afregningsform giver kunden mulighed for 
øjeblikkelig aflæsning af måleren og udregning af 
omkostningen til varme. Der sikres samtidig en 
motivation til god afkøling. 



Konklusion

• Det anbefales at overgå til en tarif med energiafregning 
+ m3 afregning

• Denne afregningsform anvendes allerede ved 
fjernvarmeværker som : Fredericia, Greve, Helsingør, 
Stege, Nordforbrænding og flere andre værker med god 
succes.

• Der sikres herved en god gennemskuelighed for 
kunderne.



Ny tarifafregning

• Ny tarif pr. 1. januar 2011 i områderne:
– Otterup (tidligere ren energiafregnet)
– Korup, Dalum, Sanderum.
I alt 14.200 forbrugere

• Ny tarif pr. 1. oktober 2011 i områderne:
– Højby, Fangel, Bellinge, Tarup, Villestofte
I alt 9.600 forbrugere

• Ny tarif pr. 1. januar 2012 i områderne:
– Bolbro, Stegsted, Bullerup, Agedrup
I alt 6.600 forbrugere

Samlet 30.400 = halvvejs. Resten overgår pr. 1. januar 2013



Temperaturoptimering

• Er sat i drift i:
– Korup
– Otterup
– Dalum
– Sanderum



Ændrer det noget?
Korup 1.809 målere, primært tidligere oliefyrsinstallationer.

1/1-2010 - 31/8-2010 1/1-2011 - 31/8-2011 Forskel
GJ 44,7 39,53 -5,17
m3 263,49 288,94 25,45
Δt 40,55 32,70 -7,85

GD 2125 1794
NGD 2012 2012

Gdkor GJ 43,04 42,89 70%GAF/30%GUF
m3 254 314
kr. 6.350,- 6.020,-



Temperaturforhold

2010

2011



Fjernaflæsninger fra varmemålerne 
hjælper os på vej.



Fordele ved fjernaflæsning

• Årsafregning. Ingen selvaflæsningskort og 
mindre skøn.

• Tættere kontakt til forbrugeren.
• Aflæsninger indgår i temperaturoptimeringen af 

nettet.
– Afkøling hos forbrugerne
– Fremført og tilbageført energi



Fjernvarmeaflæsningen fortages af :
• 21 renovationsvogne i Odense
• 3 renovationsvogne i Otterup

Simpel fjernaflæsning



REN- O -FYN

Kapacitet ca. 5.000 aflæsninger pr. mobil koncentrator

x 60.000
målepunkter

MULTICAL 
CDE/601

Aflæsning:
”Moduldata”=
måler ID
Volumen
Timetæller
Infokoder
m3tf
”månedslog” =
Energi
Volumen

SonWin
Afregningssystem

Eksport:=
måler ID
Energi (Skæringsdata 31-12-XX)
Volumen (Skæringsdata 31-12-XX)

Aflæsningssystem - Pc Base

Systemet ”ringer” automatisk til
skraldebilerne 1 gang pr døgn
og henter data. 

Radio kommunikation

WEB
adgang

Simpel fjernaflæsning



Se dit forbrug på vores 
hjemmeside



Webportal



Mulighed for forbrugsrapporter/alarmer



Spørgsmål


