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AGENDA

• Rammebetingelser
• Konvertering af gasområder til grøn varme
• Konvertering af individuelt forsynede områder til grøn varme



2030 MÅLSÆTNINGEN ER AMBITIØS

Egen figur, data fra ”National Energi- og Klimaplan til EU”, Energistyrelsen 2019”
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EL- OG FJERNVARME HAR BIDRAGET MEST

”Basisfremskrivning 2019”, Energistyrelsen



 70 % målet



REGIONALMØDE 2020

GRØN VARME TIL HELE DANMARK

Grøn Varme til 500.000 aktiviteten omhandler tre 
indsatsområder.

Fjernvarme, primært med konvertering af naturgasområder til 
fjernvarme i forsyningsområder.

Lokalvarme, med konvertering af kommunale bygninger og 
naboejendomme væk fra olie- og gasfyr til fælles varmepumpe.

Nærvarme, med konvertering af olie- og gasfyr til individuelle 
luft-til-vand varmepumper.



EL TIL VARME BLIVER MARKANT BILLIGERE

øre/kWh 2018 2019 2020 2021 2022

Elpris 30,20 35,00 37,00 36,00 36,00

Transport 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Afgift 40,50 25,90 21,00 0,8 0,8

PSO 10,00 4,20 4,20 1,20 0,00

Total 110,20 95,10 92,2 68,00 66,8

Total inkl. moms 1,38 kr. 1,19 kr. 1,15 kr. 0,85 kr. 0,84 kr. 

Egen figur, data fra ”PSO-tariffen for 3. kvartal 2019”, Energistyrelsen ¤  ”Notat om PSO-fremskrivning ifm. 
Basisfremskrivning 2018, Energistyrelsen” ¤ ”Energiaftale af 29/6 2018” ¤ ”Elforsyningens nettariffer og priser pr. 
1/1 2018”, Dansk Energi ¤ ”Fremskrivning af elpriser – Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019 
2019”, Energistyrelsen



Afgørende at kommunerne får 
tid til at planlægge kommende 
fjernvarmeområder!



Med en potentiel varmebesparelse på fx 6.000 kr./år, 
vælger 35,9% af forbrugerne at skifte. Man kan mene, 
at adfærdsfunktionen er relativt flad, hvilket signalerer, 
at forbrugerne, ifølge analysen, er relativt upåvirkede 
af økonomien.



Stadig et stort forbrug af fossile 
brændsler i offentlige bygninger

• Det samlede forbrug af fossile brændstoffer 
til opvarmning af kommunale bygninger 
svarer til forbruget i 15-20.000 husstande

• Primært gas

• Varmepumper er en oplagt løsning, men:
• Blokvarme
• Fjerner store varmeforbrug fra de 

kollektive løsninger
• (Tilslutnings- og forblivelsespligt)
• Elvarmeafgift



TÅRNBY KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Tårnby-Modellen, Lokalvarme



1. 70 % mål kan kun opfyldes hvis al 
boligopvarmning konverteres til 
vedvarende energi

2. Kollektivt forsynede gasområder kan 
omstilles effektivt til kollektiv grøn 
fjernvarme

3. Afgørende med tæt 
samarbejde/planlægning mellem 
kommune og forsyning. 



PRISER PÅ OPVARMNING MED VARMEPUMPE
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Startinvestering Drift/varmebetaling  + vedligehold, 15 år

Egen figur, data fra ”Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg”, Energistyrelsen og Energinet. ¤ ”Evaluering af 
abonnementsordningen for varmepumper til boligejere”, COWI for Energistyrelsen. ¤ Og fra leverandørernes 
hjemmesider 



NYT FORSLAG – NYE REGIONALE AMBA
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Egen figur, data fra ”Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg”, Energistyrelsen & Energinet.
Og fra leverandørernes hjemmesider.



INDIVIDUEL VARME I ET KOLLEKTIVT SETUP
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