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FJERNVARME-FAKTA

• Dansk Fjernvarmes små 400 medlemmer leverer 99 % af fjernvarmen
•
•
•
•

i Danmark.
De leverer varme til størstedelen af de danske husstande, altså 1,7
millioner husstande.
3,7 millioner danskere får varmen fra Fjernvarme.
I 2019 kom 62% af fjernvarmen fra vedvarende energikilder.
Massiv infrastruktur med over 60.000km rør.

HVORDAN KOMMER VI I MÅL MED DEN GRØNNE VARME?

• Fjernvarmen er central aktør da man kan levere 44 % af 70 %-målet
• Fjernvarmens mulige bidrag med manko på 28,3 mt. CO2 er:
– CO2 neutral fjervarme: 2,8 mt. CO2 (9,7 %)
– CO2 neutral elkraftvarme: 6,6 mt. CO2 (23,5%)
– 500.000 boliger m. olie og naturgas: 1,9 mt. CO2 (6,7%)
– Opvarmning til erhverv og procesvarme: 1,3 mt. CO2 (4,5 %)

FJERNVARMEN SATSER PÅ FLERE HESTE
Flere teknologier i spil
• Geotermi
• Store varmepumper (både havvandsvarmepumper og
luft til vand)
• Mere brug af overskudsvarme i f.eks. nye PtX-anlæg
• Solvarme
• Varmelagring
• Digitalisering skal styrke energieffektiviseringen

FJERNVARMEN GØR DANSK INDUSTRI GRØNNERE

Fjernvarmen med nøglerolle i sektorintegrationen
• Overskudsvarme fra industrien kan
genbruges i fjernvarmen – både i datacentre
og i industriens procesvarme.
• Fjernvarmen er central i partnerskaberne for
industri – vi kan og bør genbruge varmen.
• Centralt i nye forhandlinger om afgifter på
overskudsvarme.

500.000 BOLIGER FRA FOSSIL TIL GRØN VARME
Grøn varme til alle kalder på grønne kollektive løsninger
• 400.000 husstande har gas og cirka 100.000 har
olie – de skal være grønne i 2030.
• Hastigheden er central – og det er hurtigere at få
en hel by kollektivt omstillet end alle enkelte
husstande i byen.
• Vi forventer at mange kunder med kollektiv gas,
gerne vil have ny kollektiv løsning og her kommer
fjernvarme til at spille stor rolle. Huse uden for
fjernvarmeområderne skal have varmepumpe.

STORT BESKÆFTIGELSESPOTENTIALE I
FJERNVARMEKONVERTERINGER
Analyse fra COWI viser blandt andet:
• Fjernvarmen kan potentielt konvertere ca. 170.00
olie- og gasfyr frem inden 2030 heraf 110.000
inden 2024
• Det vil frem mod 2030 give beskæftigelse til
18.000 årsværk
2020 - 2024:

2030

Beskæftigelse: 13.000 årsværk

Beskæftigelse: 18.000 årsværk

CO2-reduktion: 420.000 tons CO2

CO2-reduktion: 740.000 tons CO2

Af de 13.000 beskæftigede vil de 73%
fordele sig på faglærte og ufaglærte
medarbejdere.

CO2-reduktionen svarer til 3 % af det
samlede 2030-mål eller konverteringen af
knap 500.000 benzinbiler til elbiler

MINDRE MCKINSEY – MERE TILLID
Behov for regulering med fokus på grøn omstilling
• Prisen på fjernvarmen for forbrugerne er faldet mere end andre
forsyningsområder der har indtægtsrammer og benchmarking.
• Ny regulering skal kigge mere på hvordan vi får omstillet sektoren
mest energieffektivt og grønt – fremfor kun økonomi. Det kan
blive en dyr regning senere.

FREMTIDENS FJERNVARME

• Fremtidens fjernvarme er central infrastruktur
– Fjernvarmen bliver energisystemets varmebatteri.
– Det kan skabe bedre businesscases for nye projekter som PtX, da

man kan bruge den meget store overskydende varme.
– Flere forskellige teknologier i spil – og mere intelligente boliger ved
hjælp af nye digitale løsninger.

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
NOGEN SPØRGSMÅL?

