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Hvem er Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns 

Kommune (3%).

Bestyrelsen består af seks medlemmer udpeget af ejerne samt tre medarbejder-

repræsentanter.

Selskabet er stiftet med virkning fra den 1. januar 2007 og består af alle fjernvarmeaktiviteter 

fra de tidligere Odense og Otterup Kommunale Fjernvarmeforsyningsvirksomheder.

Efter overtagelsen af Fynsværket har Fjernvarme Fyn A/S omkring 280 medarbejdere.



Hvem er Fjernvarme Fyn

År 1929: Fjernvarmeforsyningen, hvor produktionen var kommunal, men hvor distribution var

på privat basis, dannes

År 1945: Den kommunale fjernvarmeforsyning dannes

År 1953: Produktionen fra Fynsværket starter

År 1970: Fjernvarmeområdet forøges gennem kommunesammenlægning

År 2007: Fjernvarme Fyn dannes som aktieselskab

År 2009: Fjernvarme Fyns administration flytter til Billedskærervej

År 2015: Fjernvarme Fyn overtager Fynsværket
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Mission

”Fjernvarme Fyn leverer 

sikker, billig og miljøvenlig

fjernvarme”

Vision

”Fjernvarme Fyn vil være den 

foretrukne leverandør af sikker, 

nem, billig og miljøvenlig varme 

og energiløsninger”
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Juridisk selskabsstruktur
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Fynsværket

På Fynsværket er der tre aktive blokke:

• Blok 7 (FYV 7): Kulfyret og med en kapacitet på 450 MJ/s fjernvarme og 374 MW el

• Blok 8 (FYV 8): Halmfyret og med en kapacitet på 85 MJ/s fjernvarme og 35 MW el

• Affaldsforbrændingsanlægget: Består af tre affaldsfyrede enheder, som er designet til at 
kunne brænde i alt 280.000 tons affald årligt. Samlet kapacitet: 64 MJ/s fjernvarme og 24 
MW el

Fynsværket råder over en tank til opsamling af overskydende varmeproduktion. Beholderens 
kapacitet er 3.000 MWh
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Dalum Kraftvarme

• Produktionen sker på basis af biomasse i form af træflis

• Kapacitet: 41,5 MJ/s fjernvarme og 6,5 MW el

• Dalum Kraftvarme bidrager til Fjernvarme Fyns fokus på CO2-neutral varmeproduktion
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Varmecentraler

Derudover råder Fjernvarme Fyn over 25 varmecentraler, som kan indsættes ved spidsbelastning.
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Fakta

• Levering af fjernvarme til cirka 80.000 privatboliger samt til gartnerier og industri

• 62.000 opsatte målere; alle elektronisk fjernaflæste

• Over 2.000 km ledningsnet i Odense og Otterup

• Brændselstyperne til fjernvarmeproduktion er kul, halm, flis, affald, naturgas og olie. Derudover 
anvendes industriel overskudsvarme

• I de fjernvarmeforsynede områder dækkes mere end 95% af varmeforbruget og mere end 95% af 
spædevandstilsætningen fra Fynsværket

• De resterende 5% af varmeforbruget leveres fra vores 24 varmecentraler, som primært anvender 
naturgas og olie

• Odense Kommunes strategiske energiplan fra 2012 viser, at fjernvarmen dækker
ca. 92% af det samlede varmebehov
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Leverandører af overskudsvarme
Tasso A/S

Royal Unibrew (Albani)

Glud & Marstrand A/S

Nova Print Danmark A/S

Ejby Mølle Renseanlæg

Kommende leverandører af overskudsvarme
Micro Matic

KiMS A/S

energinet.dk

Mette Munk A/S



En virksomhed

i vækst





Fjernvarme Fyn fik 

nøglerne til Fynsværket 

1. april 2015



Fakta om handlen

• Fjernvarme Fyn har købt 
Fynsværket af svenske Vattenfall 
A/S med en samlet markedsværdi 
på cirka 1,1 milliarder kroner mod 
en kontant betaling på 600 millioner 
kroner.

• Som led i handlen har Fjernvarme 
Fyn overtaget alle nedluknings- og 
forureningsforpligtelser

• Fjernvarme Fyn har endvidere 
overtaget samtlige 155 
medarbejdere fra Fynsværket

En virksomhed i vækst
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Fynsværkets historie

• Fynsværket blev stiftet i 1949 af 
fynske kommuner og elselskaber. I 
1953 blev selskabets kraft- og 
varmeværk åbnet

• I år 2000 fusionerede selskabet med 
fem jyske kraftværksselskaber og 
ELSAM I/S til virksomheden Elsam
A/S

• Svenske Vattenfall A/S overtog 
værket i 2006

• I januar 2015 blev Fynsværket købt 
af Fjernvarme Fyn A/S. Den formelle 
overtagelse fandt sted 1. april 
samme år
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Ro om fjernvarmeprisen

Med købet af Fynsværket har 
Fjernvarme Fyn sikret ro omkring 
kraftværkets fremtid og om 
fjernvarmeprisen.

Fynsværket leverer omkring 90 % af 
det samlede varmebehov til 
Fjernvarme Fyns kunder og er derfor et 
helt centralt omdrejningspunkt for 
byens varmeproduktion.

Fynsværket har tre anlæg, der bruger 
halm, affald og kul. Værket producerer i 
alt 624 MJ/s fjernvarme og 433 MW el.
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Strategi og målsætning

Efter overtagelsen af Fynsværket er det 
Fjernvarme Fyn, der skal foretage 
fremtidens strategiske valg. Der er 
eksempelvis set på, om Fynsværkets 
kulfyrede anlæg skal fortsætte.

Ud fra de kendte forudsætninger og 
forventninger til fremtiden er det besluttet, 
at det kulfyrede anlæg skal fortsætte cirka ti 
år endnu. Denne beslutning er truffet ud fra 
en samlet afvejning af hensynene til 
økonomi og miljø.

Varmeproduktionen er allerede meget 
miljøvenlig, idet kun cirka halvdelen af 
produktionen er baseret på fossil energi -
dermed er Fjernvarme Fyn langt fremme 
med omstillingen til miljøvenlig 
varmeproduktion.

Det er målsætningen i Fjernvarme Fyns 
strategi og Odense Kommunes energi- og 
klimaplaner, at varmeproduktionen skal 
være fossilfri senest i 2030.



Fjernvarme Fyn har overtaget 

ansvaret for elhandel
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Elhandel – et nyt forretningsområde

1. oktober 2015 har Fjernvarme Fyn 
overtaget ansvaret for handel med den el, 
som produceres på Fynsværket. 
Handelsfunktionen er hidtil blevet varetaget 
af Vattenfall.

Elhandel er et nyt forretningsområde for 
Fjernvarme Fyn. Omsætningen vil årligt 
være på flere hundrede millioner kroner og 
får derfor stor økonomisk betydning for 
Fjernvarme Fyn og dermed for vores kunder.

Elmarkedet er komplekst og skal overvåges i 
samtlige døgnets 24 timer. Derfor har 
Fjernvarme Fyn indgået en samarbejdsaftale 
med Energi Danmark, som bemander 
funktionen uden for normal arbejdstid.
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Elhandel – fjernvarme er fortsat 
hovedydelsen

Vores primære ydelse er fortsat 
fjernvarme. Det er en grundforudsætning 
for Fjernvarme Fyn og er derfor skrevet 
ind i virksomhedens mission.

Derfor skal det først og fremmest sikres, 
at der produceres varme i de rette 
mængder. Den nye salgsfunktion skal til 
gengæld sikre, at den producerede el 
sælges med størst mulig fortjeneste.

For at dette er muligt er det vigtigt at 
disse produktionsplanlæggere har data 
til rådighed 

– DataWareHouse DWH med adgang til 
priser prognose-og 
planlægningsværktøjer. Herom senere.
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Fjernvarme Fyn udvider 
forsyningsområdet

Fjernvarme Fyn arbejder hele tiden på at 
udvide forsyningsområdet.

Det kræver lovmæssigt en tilslutning på 
minimum 50 % af den potentielle 
kundegruppe i et område, førend udvidelsen 
kan realiseres. Derfor pågår der et massivt 
oplysnings- og salgsarbejde i hvert område, 
førend anlægsarbejdet kan påbegyndes.

Områder der har fået fjernvarme i år

• Søndersø

• Brylle

• Morud/Bredbjerg

Her er salgsarbejdet i gang

• Ferritslev, Rolfsted og Birkum

• Nr. Lyndelse og Nr. Søby

• Nr. Broby



En virksomhed i vækst

Fjernvarme Fyn overtager Vissenbjerg 
Fjernvarme

Vissenbjerg Fjernvarme overdrages til 
Fjernvarme Fyn per 1. januar 2016. Det 
betyder samtidig, at Fjernvarme Fyn 
overtager samtlige aktiver, rettigheder og 
forpligtelser over for kunderne i Vissenbjerg.

Som en del af aftalen skal Fjernvarme Fyn 
kunne levere fjernvarme til området primo 
2016. Derfor er man i øjeblikket ved at 
etablere en ny forsyningsledning til området.

Overdragelsen medfører flere fordele for 
kunderne i Vissenbjerg. På sigt vil man opnå 
en lavere varmeregning. Samtidig vil alle 
kunder i området over en periode få installeret 
fjernaflæste målere. Det giver mulighed for 
varsling ved usædvanlige forbrugsmønstre.
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Fjernvarme Fyn leverer fjernvarme til Nr. 
Broby

Fjernvarme Fyn har overtaget Nr. Broby 
Varmeværk og har siden oktober 2015 leveret 
fjernvarme til områdets beboere.

Aftalen betyder, at de eksisterende 
fjernvarmekunder på sigt vil opleve en 
omtrentlig halvering af deres nuværende 
varmeudgift.

Samtidig har kommunalbestyrelsen i 
Faaborg-Midtfyn besluttet, at Fjernvarme Fyn 
må overtage forsyningspligten i de dele af Nr. 
Broby, som ikke allerede er på 
fjernvarmenettet.

Derfor er Fjernvarme Fyn i dialog med de 
godt 220 potentielle nye kunder i Nr. Broby, 
som i dag har anden opvarmningsform.
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Nuværende 
forsyningsområde

Nye områder og steder, 
hvor vi ser på muligheden 
for at tilbyde fjernvarme



Flytning

Fjernvarme Fyn flytter til én 

adresse
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Efter overtagelsen af Fynsværket er 
Fjernvarme Fyns administrative 
medarbejdere fordelt på to primære 
adresser; Billedskærervej og Havnegade.

Målet er, at hele administrationen flytter 
sammen i Havnegade i løbet af 1. kvartal 
2017.

Inden da vil administrationsbygningen 
gennemgå en større renovering. 
Ombygningen er tegnet af arkitektfirmaet 
Archidea.
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