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Fjernvarmevandet farves grønt 
Fjernvarmen er grøn. Ikke kun i betydningen miljøvenlig men også helt bogstaveligt. Mandag 
den 3. juni 2019 tilsætter Fjernvarme Fyn nemlig grønt farvestof til fjernvarmevandet. Farve-
stoffet gør det nemt for kunden at opdage utætheder i sit varmeanlæg. 
 
Samtidig bliver eventuelle brud på fjernvarmenettet lettere at finde. 
 
Den grønne farve er helt ufarlig for både natur og mennesker. 
 
Hvis vandet i vandhanen er grønt 
Hvis vandet i vandhanen bliver grønt, er vandvarmeren utæt. Det betyder, at det grønne 
fjernvarmevand løber over i det varme brugsvand. Hvis det sker, skal man kontakte en VVS-
installatør. Bor man til leje, skal man kontakte sin vicevært eller udlejer. 
 
Man skal derimod ikke kontakte sit vandværk, da de ikke kan hjælpe. 
 
Hvis der er grønt vand i naturen eller på vejen 
Hvis man opdager grønt vand i vandløb, kloak, søer og lignende, er der sandsynligvis brud 
på et fjernvarmerør. Så skal man hurtigst muligt kontakte Fjernvarme Fyn på telefon 65 47 
30 00. 
 
Farvestoffet er godkendt og ufarligt 
Det grønne farvestof hedder fluorescein (uranin) og er godkendt af myndighederne som 
sporstof. Det er således hverken skadeligt for mennesker, dyr eller miljø. 
 
Alligevel opfordres der til straks at bruge ovenstående kontaktmuligheder, hvis der observe-
res grøn farve i enten brugsvand eller i naturen. 
 
Der kan findes flere oplysninger om farvestoffet på www.fjernvarmefyn.dk. 
 
Opdag utætheder og spar penge 
De fleste utætheder opdages nemt med den grønne farve. Alligevel kan en vandvarmer godt 
være utæt, selvom vandet ikke bliver grønt. Det skyldes lokale trykforskelle, som også gør 
det muligt for brugsvand at løbe over i fjernvarmevandet. 
 
Derfor er det altid en god idé, at fjernvarmekunden selv kontrollerer sin varmeinstallation. Der 
kan nemlig være penge at spare på både kort og lang sigt. 
 
Forsyningschef Jakob Rasmussen forklarer: ”Hvis der løber brugsvand over i fjernvarmevan-
det, betaler kunden her-og-nu for brugsvand til ingen nytte. Samtidig tilføjer almindeligt 
brugsvand både ilt og kalk til fjernvarmesystemet, hvilket er skadeligt. På længere sigt bety-
der det flere og dyre reparationer af varmerørene”. 
 
En varmeinstallation i topform kommer derfor kunden til gode både nu og fremover. 
 
Læs hvordan man kontrollerer sin varmeinstallation på www.fjernvarmefyn.dk 

http://www.fjernvarmefyn.dk/
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Yderligere information 
Fjernvarme Fyn besvarer gerne spørgsmål om emnet. På virksomhedens hjemmeside, 
www.fjernvarmefyn.dk, findes der svar på mange typiske spørgsmål. 
 
For yderligere information er man velkommen til at kontakte Fjernvarme Fyn direkte på tele-
fon 65 47 30 00. 


