DANSK FJERNVARME – STATISTIK 2018

STADIG FLERE INVESTERINGER
Fjernvarmeselskaberne har de senere år foretaget stadig flere investeringer. Det seneste år er
pengene især brugt på renoveringer, da de politiske rammer for nye investeringer ikke er på plads.

De seneste år har fjernvarmeselskaberne investeret
stadig mere. For fem år siden udgjorde selskabernes
investeringer omkring 10 procent af omsætningen,
mens det nu er 14-15 procent af omsætningen, viser
Dansk Fjernvarmes årsstatistikker for de seneste seks
år.

Kilde: Dansk Fjernvarmes årsstatistikker.

Der kan være forskellige forklaringer på den markante
stigning i investeringerne. En af forklaringerne er den
grønne omstilling, som fjernvarmeselskaberne
bidrager til ved at udskifte produktionsanlæggene fra
fossile brændsler til grønnere løsninger.
En anden forklaring er, at fjernvarmeselskaberne i en
række år har sænket priserne markant. Det har givet
lavere indtægter, og derfor er
investeringernes procentvise andel af
indtægterne blevet større.

lidt under halvdelen på renoveringer. Det seneste år
er dette billede ændret markant, så 64 procent af
pengene i 2018 er brugt på renoveringer.
Den primære forklaring på ændringen er, at mange
selskaber har valgt at udskyde beslutninger om
nyinvesteringer, indtil de politiske rammebetingelser
er på plads. I stedet har selskaberne brugt penge på
at renovere og levetidsforlænge de eksisterende
anlæg.
Der er fortsat uklarhed om, hvordan rammerne for
den grønne omstilling kan forventes at blive mht.
kraftvarmekrav, forbrugerbindinger og vilkår for
forskellige former for varmeproduktion. Der er heller
ikke afklaring på, om politikerne på sigt vil regulere
fjernvarme på samme måde som andre
forsyningsmonopoler, eller om branchen skal
omstilles til fri konkurrence mellem fjernvarme og
andre opvarmningsformer.
Tendensen til, at fjernvarmeselskaber holder igen med
nyinvesteringer, kan derfor forventes at fortsætte,
indtil der bliver skabt politisk klarhed over, hvordan
de rammevilkår for fjernvarmen ser ud på længere
sigt.

Længere nede i detaljerne viser sig en
markant ændring det seneste år. I de
foregående fem år har selskabernes
investeringer i gennemsnit fordelt sig med
lidt over halvdelen på nye investeringer og
Kilde: Dansk Fjernvarmes årsstatistikker.
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