
Afregning af fjernvarme efter volumen Afregning af fjernvarme efter volumen 
anno 2007anno 2007



NNåå! ! -- er det ser det såådan de afregner i dan de afregner i 
NordjyllandNordjylland

Men udviklingen gMen udviklingen gåår mr mååske ske 
heller ikke sheller ikke såå ststæærkt der oppe rkt der oppe 

nordpnordpåå!!



At der er fAt der er fåå varmevvarmevæærker der afregner rker der afregner 
efter volumen er pefter volumen er påå ingen mingen mååde de 

ensbetydende med, at det er en densbetydende med, at det er en dåårlig rlig 
afregningsform!afregningsform!



I Aalborg er alle fjernvarmemI Aalborg er alle fjernvarmemåålere lere 
””energimenergimåålerelere””

 Men vi afregner efter mMen vi afregner efter m33--forbruget.forbruget.
 Det er langt de fleste kunder tilfredse Det er langt de fleste kunder tilfredse 

med.med.
 Hvem er ikke tilfreds?Hvem er ikke tilfreds?
 Det er dem med varmeanlDet er dem med varmeanlææg som g som 

ikke kan afkikke kan afkøøle fjernvarmevandet, og le fjernvarmevandet, og 
som ikke som ikke øønsker at forbedre nsker at forbedre 
afkafkøølingen.lingen.



Det er ca. 20 Det er ca. 20 åår siden vi startede med r siden vi startede med 
at udskifte de gamle vingehjulsmat udskifte de gamle vingehjulsmåålere lere 
med de dengang nye energimmed de dengang nye energimåålere.lere.



Vi startede udskiftningen ud fra to Vi startede udskiftningen ud fra to 
hovedhovedåårsager.rsager.

 Skulle alt varmeforbrug mSkulle alt varmeforbrug mååles hos en les hos en 
ststøørre kunde, skulle der, udenfor rre kunde, skulle der, udenfor 
fyringssfyringssææsonen, ske en omskiftning sonen, ske en omskiftning 
til en lille vingehjulsmtil en lille vingehjulsmååler.ler.

 Vi ville gerne mVi ville gerne mååle varmeforbruget le varmeforbruget 
hvor det blev leveret, phvor det blev leveret, påå fremlfremløøbsbs--
ledningen ved hovedhanerne, og ikke ledningen ved hovedhanerne, og ikke 
hvor det blev afleveret phvor det blev afleveret påå
returledningen. returledningen. 



Vi afregner varmeforbruget pVi afregner varmeforbruget påå ca. ca. 
32.000 m32.000 måålere.lere.

 Udskiftningen fra vingehjulsmUdskiftningen fra vingehjulsmåålere til lere til 
energimenergimåålere startede ved de stlere startede ved de støørste rste 
kunder.kunder.

 MMåålet var at udskifte alle mlet var at udskifte alle mååler indtil ler indtil 
villamvillamåålere, i alt ca. 6.000 mlere, i alt ca. 6.000 måålere.lere.



Fra Fra åår 2000 til 2005 blev alle r 2000 til 2005 blev alle 
villamvillamåålerne udskiftet og placeret plerne udskiftet og placeret påå

fremlfremløøbsledningen.bsledningen.

 Vi udarbejdede en folder der fortalte Vi udarbejdede en folder der fortalte 
kunderne om udskiftningen.kunderne om udskiftningen.

 Ved udskiftningen viste vi kunderne Ved udskiftningen viste vi kunderne 
hvordan man kunne se de mange data hvordan man kunne se de mange data 
om varmeleverancen og varmeforbruget.om varmeleverancen og varmeforbruget.

 Og sOg såå kontrollerede vi om der var en kontrollerede vi om der var en 
intern utintern utææthed pthed påå ejendommens ejendommens 
varmeanlvarmeanlææg.g.



SidelSideløøbende med udskiftningen af bende med udskiftningen af 
villamvillamåålerne foretog vi enlerne foretog vi en æændring.ndring.

 Afregningen af fast afgift sker efter Afregningen af fast afgift sker efter 
areal, som fastsareal, som fastsæættes efter de oplysttes efter de oplys--
ninger, som kunden har indberettet i ninger, som kunden har indberettet i 
BygningsBygnings-- og Boligregisteret (BBR).og Boligregisteret (BBR).

 Med de nye mMed de nye måålere lere æændrede vi ndrede vi 
fastsfastsæættelsen af afgiften for de ttelsen af afgiften for de 
ejendomme, som ikke var beregnet til ejendomme, som ikke var beregnet til 
boligformboligformåål, dvs. erhverv, skoler m.m.l, dvs. erhverv, skoler m.m.



Afgiften blev nu fastsat efter den effekt Afgiften blev nu fastsat efter den effekt 
som ejendommen trsom ejendommen træækker pkker påå nettet.nettet.

 Effekten omregnes til areal hvor 0,1 Effekten omregnes til areal hvor 0,1 
kW svarer til 1 mkW svarer til 1 m22 beregningsareal.beregningsareal.

 Kunden kan se pKunden kan se påå mmååleren, hvor stor leren, hvor stor 
effekt der treffekt der træækkes pkkes påå nettet.nettet.

 Det er kunden der skal oplyse effektDet er kunden der skal oplyse effekt--
behovet til varmevbehovet til varmevæærket.rket.

 ÆÆndringen blev en succes for kunden ndringen blev en succes for kunden 
og varmevog varmevæærket.rket.



Der kunne ogsDer kunne ogsåå komme loft over komme loft over 
effekten!effekten!

 De kunder som gerne ville have en sDe kunder som gerne ville have en såå
lav afgift som mulig, hvilket kan ske lav afgift som mulig, hvilket kan ske 
med et mindre effektbehov, fik med et mindre effektbehov, fik muligmulig--
hedenheden for at ffor at fåå installeret en installeret en 
effektbegreffektbegræænser. nser. 

 En motorventil monteres sammen med En motorventil monteres sammen med 
mmååleren, sleren, sååledes motorventilen lukker ledes motorventilen lukker 
i, ni, nåår effekten nr effekten næærmer sig grrmer sig græænsen.nsen.



Langt de fleste ikke boligkunder fik en Langt de fleste ikke boligkunder fik en 
reduktion i den faste afgift.reduktion i den faste afgift.

 Men varmevMen varmevæærket fik ogsrket fik ogsåå en fordel.en fordel.
 De store morgenstarter / De store morgenstarter / natsnatsæænkingnking

forsvandt.forsvandt.
 Effektbehovet til varmt brugsvand Effektbehovet til varmt brugsvand 

blev blev æændret. ndret. 
 Og de kunder som havde et meget Og de kunder som havde et meget 

stort effektbehov, men et lille stort effektbehov, men et lille BBRBBR--
arealareal, kom til at betale en st, kom til at betale en støørre afgift rre afgift 



Hvordan har villakunderne sHvordan har villakunderne såå modtaget modtaget 
de nye energimde nye energimåålere.lere.

 Rigtig godt, men naturligvis har Rigtig godt, men naturligvis har 
ombytningen betydet en del kundeombytningen betydet en del kunde--
henvendelser.henvendelser.

 Ingen af henvendelserne var om Ingen af henvendelserne var om 
utilfredshed med en fortsat mutilfredshed med en fortsat m33 ––
mmååling. ling. 



Hvad var det sHvad var det såå kunderne henvendte kunderne henvendte 
sig om ?sig om ?

 StStøørre mrre m33--forbrug med den ny mforbrug med den ny mååler.ler.
 Usikkerhed om de data man kan se Usikkerhed om de data man kan se 

ppåå mmååleren.leren.



Et stEt støørre mrre m33-- forbrug !forbrug !

 Henvendelserne skete typisk fra de Henvendelserne skete typisk fra de 
kunder, hvor mkunder, hvor måålerudskiftningen blev lerudskiftningen blev 
foretaget udenfor fyringsperioden.foretaget udenfor fyringsperioden.

 Tidligere var mTidligere var m33--forbruget til varmt forbruget til varmt 
brugsvand 2 mbrugsvand 2 m33--4 m4 m33 pr. mpr. mååned, nu ned, nu 
viser den ny mviser den ny mååler 10 mler 10 m33––12 m12 m33 pr. pr. 
mmååned. ned. 



Usikkerhed om data fra mUsikkerhed om data fra mååleren.leren.

 Kunden kunne nu aflKunden kunne nu aflææse bse bååde mde m33, kWh, , kWh, 
h, kWh (igen), h, kWh (igen), 00C, K, mC, K, m33/h og kW/h og kW



OgsOgsåå her var udskiftningen en gevinst her var udskiftningen en gevinst 
for varmevfor varmevæærket.rket.

 Naturligvis er det en fordel at Naturligvis er det en fordel at mmåålele--
renren nu kan registrere selv meget smnu kan registrere selv meget småå
forbrug.forbrug.

 Men varmevMen varmevæærket frket fåår ogsr ogsåå en en 
vvææsentlig bedre mulighed for at sentlig bedre mulighed for at 
servicere kunden.servicere kunden.



Mange kundespMange kundespøørgsmrgsmåål bliver l bliver 
nemmere at besvare  med de nye nemmere at besvare  med de nye 

mmåålere.lere.

 Min fremlMin fremløøbstemperatur er for lav.bstemperatur er for lav.
 Jeg bruger for meget varme.Jeg bruger for meget varme.
 Der er noget galt med mit varmeanlDer er noget galt med mit varmeanlææg.g.



ReklamationsbehandlingReklamationsbehandling

 DesvDesvæærre er der fortsat mange kunder rre er der fortsat mange kunder 
der ikke holder der ikke holder øøje med varmeforbruget.je med varmeforbruget.

 Og selvfOg selvføølgelig sker der fejl plgelig sker der fejl påå varmevarme--
anlanlææg der medfg der medføører et merforbrug.rer et merforbrug.

 Og selvfOg selvføølgelig vil kunden gerne have en lgelig vil kunden gerne have en 
refusion af merforbrugetrefusion af merforbruget

 Og vi yder ogsOg vi yder ogsåå en refusion for en del af en refusion for en del af 
merforbruget, menmerforbruget, men



Vi yder ikke refusion for merforbrug der Vi yder ikke refusion for merforbrug der 
er forer foråårsaget af en ursaget af en uøøkonomisk drift.konomisk drift.

 Vi betragter uVi betragter uøøkonomisk drift som konomisk drift som 
varmeforbrug hvor afkvarmeforbrug hvor afkøølingen er lingen er 
mindre end ca. 10mindre end ca. 10CC



VvsVvs--installatinstallatøøren ren ””hjhjæælperlper”” kundenkunden

 VvsVvs--installatinstallatøøren oplyser at fejlen har ren oplyser at fejlen har 
medfmedføørt et merforbrug uden afkrt et merforbrug uden afkøøling.ling.

 OgsOgsåå selv om kunden ikke har fselv om kunden ikke har føørt rt 
nogen form for tilsyn eller kontrol med nogen form for tilsyn eller kontrol med 
varmeanlvarmeanlæægget eller varmeforbruget.gget eller varmeforbruget.

 Med de ny mMed de ny måålere oplyser lere oplyser vvsvvs--instalinstal--
latlatøørenren om om åårsagen til fejlen.rsagen til fejlen.



Og i disse Og i disse energisparetiderenergisparetider !!

 Det er en fornDet er en fornøøjelse at kunne jelse at kunne 
foretage et udtrforetage et udtrææk fra mk fra mååleren og sleren og såå
vise kunden, at en reduktion af vise kunden, at en reduktion af 
varmeregningen i fvarmeregningen i føørste omgang kan rste omgang kan 
ske ved at forbedre afkske ved at forbedre afkøølingen. lingen. 

 Eller vise at afkEller vise at afkøølingen er i orden slingen er i orden såå
en energibesparelse skal ske ved en energibesparelse skal ske ved 
klimaskklimaskæærmen.rmen.


