DEN DANSKE
FJERNVARME 2018
De danske fjernvarmeforbrugere får i dag en billigere og grønnere varme ud i deres stuer, end de har fået før. Det skyldes især,
at landets 400 fjernvarmeselskaber de seneste år har investeret i ny teknologi, effektiviserer og udnytter de muligheder, der
opstår for at omstille deres varmeproduktion i en grønnere og mere billig retning.

LAVERE OG LANGT MERE JÆVNE PRISER
Ved udgangen af 2017 er den gennemsnitlige fjernvarmepris i Danmark 12.697 kr./året for et standardhus. Fjernvarmeprisen
er dermed ikke blot lavere end prisen på alternative opvarmningsformer, men også på et historisk lavt niveau – 11 % lavere end i
2013 opgjort i faste priser.
Udviklingen i fjernvarmeprisen har været yderst fornuftig for de selskaber, der historisk set har haft høje priser. Antallet af fjernvarmeselskaber med priser over 20.000 kr./år er reduceret fra 76 selskaber i 2013 til kun 15 selskaber i 2017. For denne andel er
der videre tale om små selskaber, der udgør cirka 0,2 % af det samlede varmesalg.

18.000 kr.
25 % DYRESTE SELSKABER

16.000 kr.

GENNEMSNITSPRIS
14.000 kr.

12.000 kr.
25 % BILLIGSTE SELSKABER

10.000 kr.
2013

2014

2015

FJERNVARMEPRISERNE FALDER Ikke nok med at prisen har været faldende, er spændet mellem de
billige og dyre fjernvarmeselskaber reduceret siden 2013. For den brede midtergruppe af selskaber kan
det konstateres, at prisforskellen mellem de dyreste 20 % og de billigste 25 % var ca. 5.100 kr. i 2013.
Dette var i 2017 reduceret med 28 % til ca. 3.700 kr. Standardhus i 2015-priser. Kilde: Energitilsynet
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Endnu større bliver prisfaldet, hvis man alene fokuserer på udviklingen i priser for de selskaber, der har de henholdsvis 10 %
laveste og højeste priser. Her kan det konstateres, at prisforskellen mellem de billigste og dyreste 10 % af selskaberne i 2013 var
10.500 kr.. Dette var i 2017 reduceret til 7.700 kr.. Fjernvarmepriserne er således blevet både lavere og mere ensartede.
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FÆRRE AF DE DYRESTE OG FLERE AF DE BILLIGSTE Andel af selskaber med priser hhv. over 20.000 kr. og under 10.000 kr. årligt for et
standardhus. Kilde: Energitilsynet

STABIL STIGNING I VEDVARENDE ENERGI
Fjernvarmeselskaberne har i løbet af de seneste 10 år investeret i ny teknologi og omlagt til grøn og mere effektiv varmeproduktion. I 2015 udgjorde den vedvarende energi for første gang over halvdelen af den samlede varmeproduktion. Tager man
den grønne andel af det bionedbrydelige affald med, blev denne milepæl passeret allerede i 2011.
I de seneste ti år er andelen af kul i fjernvarmeproduktionen faldet med cirka 25 % og udgør i dag blot cirka 14 % af forbruget. I
stedet har de decentrale og særligt de centrale kraftvarmeværker investeret i bæredygtig biomasse, der i dag udgør knap 
40 % af den samlede varmeproduktion. Det er næsten en fordobling i forhold til for 10 år siden.

FORTSAT FREMGANG I VOKSENDE MARKED
Solvarme har været i kraftig vækst og er i løbet af de seneste fem år udviklet til at udgøre mere end 2 % af den samlede varmeproduktion. Nogenlunde det samme er tilfældet med store varmepumper, hvor andelen er 10-doblet over de seneste 5 år.
Udviklingen af den grønne omstilling, hvor vedvarende energi udgør en stadig større andel af energiforbruget, skal ses i lyset
af, at energiforbruget i fjernvarmen er steget med 20 % over de seneste 10 år. Det skyldes primært udvidelser af fjernvarme
forsyningen i Danmark, så den i dag forsyner mere end 1,7 mio. husstande.

100 %

75 %

Fossiler

50 %
Affald

25 %
Vedvarende energi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FJERNVARMEN BLIVER MERE GRØN Udviklingen i fordelingen af brændselstyper i fjernvarmen 2005-16. Kilde: Energistyrelsen og Dansk
Fjernvarme

DEN DANSKE FJERNVARME
Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af
den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leveret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling
og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i industrien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt.
I alt eksporterede fjernvarmeindustrien i 2017 for cirka 6,4 mia. kr..
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