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Digitalisering og 
ændring af forbrugsafregning



Lidt om mig

• Uddannet civilingeniør fra DTU

• Fjernvarmechef i I/S Norfors

• Adm. direktør i Holte 
Fjernvarme siden 2013:
• Modernisering af forretningsgange.

• Gennemført tarifomlægning, 
vedtægtsændring og omlægning af
regnskabsår.

• Gennemført administrativ
sammenlægning med I/S Norfors.

• Sænket varmeprisen over 20%.
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Hvad har vi digitaliseret?
2014-2019





Digitalisering – nede fra og op

”Dimser”

Systemer & 
metoder

Strategi/formål



Digitalisering – nede fra og op

• Strategi / formål:



Digitalisering – nede fra og op

• Systemer & metoder:



Digitalisering – nede fra og op

• ”Dimser”:



Tarifomlægningen 2019



Tarifomlægning - tidslinje

Direktionen 
forbereder 
notat om 

muligheder for 
tarifomlægning 

i juli 2018

Bestyrelsen 
beslutter 

tarifomlæg-
ningen 20. 
aug. 2018

Nye 
tariffer 

varsles 31. 
sept. 2018

Nye tariffer 
træder i kraft 

1. januar 2019



Gammel tarifstruktur (→ 2018)

12 årlige aconto opkrævninger

Variabel 
afgift:

Afregnet pr. 
MWh

Fastafgift:

Afregnet pr. 
m3 opvarmet 

rum

Målerafgift:

Afregnet pr. 
m3 vand 
forbrugt



Problemer i den gamle 
afregningsmodel

Opdatering af 
fastafgift

Forståelse 
for 

målerafgift

Likviditet 
ifm. 

omlægning



Ny tarifstruktur (2019 →)

Månedsafregninger (12 pr. år)

Variabel pris:

Afregnet pr. 
MWh

Fastpris:

Afregnet pr. 
m2 i BBR

Motivations-
afgift:

Pris pr. MWh 
pr. ⁰C under 
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Problemer i den nye 
afregningsmodel

Præcision af 
måleraflæsning

Incitaments-
afgift om 

sommeren

Forskellige 
størrelse 
regninger





Mange informationskanaler

General-
forsamling

Varslings
breve

Hjemme-
side

Borger-
møde

Brochure



Fordele ved ny tarifmodel
Kostægte

Agilt

Nemt

Dialog

Styring

Kostægthed giver øget 
robusthed overfor udsving.

Tæt økonomiopfølgning –
nødvendigt og muligt

Kunderne kan følge deres 
forbrugsøkonomi måned 
for måned.

Kunderne forstår deres 
regninger bedre nu.

Bedre økonomi- og 
likviditetsstyring med 
reelle månedslukninger.



Opsummering – to budskaber:
”Dimser”

Systemer & 
metoder

Strategi/formål

Køb af ”digitale 
dimser” er toppen 

af pyramiden

Direkte afregning er 
krævende, men 
fungerer godt



Tak for ordet!!
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