
VARME

MANGLENDE VEDLIGEHOLD UDFØRSEL AF VEDLIGEHOLD

Emne Konsekvens Risici Påvirkning af 
indeklima

Påvirkning af 
energiforbug

Fordele Kommunikation

Returtemperatur 
(afkøling)

For lav afkøling 
medfører en  
merudgift for  
forbrugerne.

Kan give en  
strafafgift fra 
fjernvarmeselska-
bet.

Ingen Straftarifferne 
afspejler, at hele 
fjernvarmesyste-
met bruger mere 
energi, hvis  
forbrugerne har 
dårlig afkøling.

Tilfredsstillende 
afkøling.

Anlægget behøver 
ikke at blive  
stoppet i  
forbindelse med 
en indstilling af 
varmekurven og 
beboervarsling er 
ikke nødvendig.

En evt.  
indregulering 
kræver stop af 
varmeanlæg og 
beboer varsling.

Varmeveksler Tilkalkning af  
veksler giver 
varmetab og lav 
virkningsgrad. For 
høj returtempera-
tur.

At der i de koldeste 
perioder ikke kan 
opvarmes tilstræk-
keligt. 
Strafafgift pga. 
dårlig afkøling.

I de koldeste peri-
oder kan ikke 
opvarmes tilstræk-
keligt.

For høj returtem-
peratur koster 
ekstra. 

Mindsket over-
gangstab. Bedre 
sikring af retur-
temperaturen.

Anlægget skal 
stoppes for at 
afsyre varmevek-
sleren, hvis dette 
gøres under som-
merluk, er varsling 
ikke relevant.
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MANGLENDE VEDLIGEHOLD UDFØRSEL AF VEDLIGEHOLD

Emne Konsekvens Risici Påvirkning af 
indeklima    

Påvirkning af 
energiforbug

Fordele Kommunikation

Reguleringsventil Pendling giver  
ustabil drift. Slitage 
på ventil og motor.
For høj  
returtemperatur. 

Kan give en  
strafafgift fra  
fjernvarmeselska-
bet.  
Serviceudgifterne 
til reparationer 
forøges.

Ingen. For høj  
returtemperatur 
koster ekstra.

Sikrer stabil drift. Anlægget behøver 
ikke at blive stop-
pet i forbindelse 
med en indstilling 
af setpunkter eller 
en indregulering.
Beboervarsling er 
ikke nødvendig.

Snavssamler Manglende  
rensning kan give 
manglende varme.

Tilstopning og  
ingen varme.

Manglende varme. Ingen. Sikrer stabil drift. Snavssamleren skal 
kunne renses, mens 
anlægget er i drift. 
Derfor er varsling 
ikke nødvendig.

Temperaturfølere 
og termometre.

Fejlvisning. Elektroniske  
termometre, der 
indgår i styringen, 
kan medføre  
uhensigtsmæssig 
drift ved fejlmåling.

Normalt ingen. Kan medføre  
forhøjet  
energiforbrug og 
energitab.

Sikrer stabil drift. Kontrol af  
temperaturfølere 
og termometre kan 
udføres i drift. 
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