
 

 

 

 

 

 

 

 

Kære andelshavere 

Hermed det første nyhedsbrev i 2021.  

Der er gode nyheder om varmepumpeprojektet, en opdatering på årsregnskab for 2019 og 

sidst en opdatering på de udfordringer corona giver os i forhold til generalforsamlinger. 

 

Varmepumpeprojektet 

Først det sjoveste! endelig kan vi sende jer dette nyhedsbrev, det har vi ventet på længe!  

Efter et langt forløb med mange møder og forhandlinger, er det lykkedes os at lande en aftale 

med alle involverede parter om, at gå i gang med projektet omkring varmepumper i Føns 

nærvarme. I går lykkedes det at få accept fra alle parter om en løsning, som vi i Føns 

nærvarme kan stå inde for.  

Projektet kommer til at løbe i resten af 2021, og er et samarbejde imellem Syddansk 

universitet, Middelfart kommune, EWII, Sprattenborg Smedie, projekt EMPOWER og Føns 

Nærvarme.  

I projektet vil der blive indsamlet data på varmeforbrug og termisk kapacitet i 10 huse i Føns, 

dette i relation produktion af varme fra varmepumperne.  

Konkret vil der blive opstillet 2 varmepumper tilkoblet jordvarmeslanger, der i samarbejde 

med vores eksisterende kedelanlæg skal producere varme på den mest fordelagtige måde, i 

forhold til varmebehov i vores varmenet, elpriser og andre optimeringer på vores drift.  

Når projektet er slut, vil Føns Nærvarme have mulighed for at overtage pumperne gratis. I de 

10 huse vil der blive opsat ekstra censorer og andre dataopsamlings enheder, der online vil 

sende disse data til forskere på Syddansk universitet, og eventuelt andre 

forskningsinstitutioner der kunne have glæde af den opsamlede viden.  

Løbene i projektet vil der komme mere information ud til jer, ligesom vi i Føns nærvarme skal 

afholde en del fremvisninger og andre formidlingsaktiviteter.  

Alt samme skal det her projekt være med til at skabe viden, ikke kun til glæde for os i Føns 

Nærvarme, men også i et større perspektiv. Vores lille bidrag til kampen for et bedre klima. 

Føns Nærvarme står selv for omkostningen til nedgravning af jordslanger, ellers er der kun 

begrænsede udgifter forbundet med projektet.  
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Allerede i denne uge begynder etableringen af det nye anlæg, som samlet set forventes at give 

et positivt afkast til Føns Nærvarme. 

 

Årsregnskab for 2019 

I forhold til årsregnskabet for 2019, har det endnu ikke være muligt at afholde 

generalforsamling, og herved mulighed for at fremlægge årsregnskabet. Med udsigten til, at 

det heller ikke foreløbig kan lade sig gøre, og vi nærmer os tidspunktet for generalforsamling 

igen, lægger vi regnskabet ud på vores hjemmeside. Under normale omstændigheder ville der 

følge en mundtlig fremlæggelse med, men da det ikke er muligt bringer vi her i kort form de 

væsentligste pointer: 

Årsregnskabet for 2019 kan ses på vores hjemmeside - https://foens-naervarme.dk/  og vi 

prøver her at uddybe de udfordringer driftsåret 2019 bragte for vores varmeværk. Se også 

ledelsesberetningen i årsrapporten  

Som vi berettede på generalforsamlingen i april 2019 havde vi i starten af året 2019 oplevet 

nogen store reparationer på vores anlæg som afstedkom nogen høje omkostninger til 

reparationer. 

Vi har fået identificeret problemerne, som skyldes at den flis vi fik, havde en høj fugtighed 

kombineret med en stor smuld-andel. Dette gjorde at vores gear og snegle ikke kunne klare 

trykket mere og derfor gik i stykker og måtte udskiftes. 

Vi blev klar over, at den løsning vi havde brugt siden værkets start, med at få fliset 

træstammer ikke var holdbar. Vi kunne se at billedet var det samme for alle årene. Jo længere 

vi kom ind i vinteren jo dårligere flis fik vi. 

Vi begyndte derfor at få fliset genbrugstræ til brændsel og det er tørt hele året. At vi så har 

måttet arbejde med ensartetheden i flisens struktur, var en ny opgave, som vi hen over sidste 

halvdel af 2019 og hele 2020 har fået løst. Nu får vi en flis, der kan køre så godt som 

problemfrit. 

Reparationerne i 2019 beløber sig til kroner 120.000,- hvilket er meget mere end vi havde 

budgetteret  

Vi fik dog flisen under kontrol og kom ud af 2019 med et flisforbrug på kroner 246.000,-.   

Alle vore andre omkostninger såsom prioriteter, forsikring, revision, husleje, el, har ligget på 

det forventede niveau. 

På målersiden er vi ligeledes blevet udfordret, da nogen af målerne løb tør for batteri noget før 

forventet, de implicerede i dette, er alle blevet kontaktet og der er fundet løsninger på dette. 

Målerudfordringerne fortsatte i første halvår af 2020 og har betydet at vi har måttet tagen den 

tunge beslutning at udskifte alle målere i eftersommeren 2020. 

Resultatet blev at vi fik et utilfredsstillende resultat i 2019 med et minus på kroner 102.000,-. 

https://foens-naervarme.dk/


 

 

For 2020 ser det ud til at vi har reparationer og flis indkøbet under kontrol og at alle vores 

andre omkostninger såsom prioriteter, forsikring, revision, husleje, el, ligger på det forventede 

niveau. 

Vi ser i skrivende stund fortrøstningsfuldt og spændt på 2021 hvor varmepumpeprojektet 

skulle betyde at vores afhængighed af biobrændsel bliver mindre, med alle de færre 

udfordringer og udgifter det betyder. 

Til sidst en kæmpe tak til vores driftsgruppe som har taget en hård tørn med at få det hele til 

at virke igennem de udfordringer vi har haft. 

 

Generalforsamling 

Vi glæder os til at vi igen kan møde. 

Coronasituaionen er afgørende for, hvornår det er muligt at afholde generalforsamling, så hvis 

du har spørgsmål i mellemtiden, er du velkommen til at kontakte os på foens-

naervarme@outlook.dk. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Føns Nærvarme 
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