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Boligopvarmning i DK 

Fjernvarme Centralvarme med olie Centralvarme m naturgas Træpiller Varmepumpe Elvarme Kul, koks mm

Kilde: DST



62.500 nye boliger på 
fjernvarme

1987 -> 1996
Fjernvarme: + 410.000 boliger 
Olie: - 404.000 boliger





Gaskonverteringer/projektforslag –

Geografisk fordeling



Antal bygninger med fjernvarme: 835.000 -> 1.320.000
+ 485.000 nye bygninger

Heraf 260.000 gaskonverteringer

Antal bygninger med varmepumpe: 110.000 -> 670.000
+ 560.000 nye bygninger

Heraf 115.000 gaskonverteringer

Varmeplan Danmark 2021





Varmeplanen og varmeplanlægningen

Medejerskab og forankring i 
fjernvarmeselskabet 

Forankring i hele kommunen (også plan, miljø, 
byggesag, ejendomme, grundsalg, økonomi, 
jura etc.) – kommuneteam som kan støtte 
udrulningen

Planlæg realistisk – dvs. også efter 2028

Evt. samfundsøkonomi allerede i planen – så 
godkendelsen af de enkelte projekter bliver 
nemmere. (afventer cirkulære)

Brevet

Medejerskab og forankring i 
fjernvarmeselskabet 

Så tydelig kommunikation som muligt. Det skal 
gerne give flere svar end spørgsmål… 😉. Man 
behøver ikke bruge standardskabelonen fra ENS, 
men kan tilpasse til lokale forhold

Vi arbejder med SparEnergi for at gøre borger-
informationen, så retvisende som muligt

Ønsker fra Dansk Fjernvarme til kommunerne



Fart på Et Grønt Danmark

- Tilslutningspligt eller Automatisk ja tak for alle projektforslag indsendt i 2021 og frem til 1. juli 2024

- Hæv fjernvarmepuljen til 30.000 kr. som et fast tilskud til alle huse der konverteres

- Skaf mere arbejdskraft ved at pause offentlige bygge- og anlægsprojekter

- Ventepenge for husstande med en indkomst under 750.000 kr. der venter på fjernvarmen

- Økonomisk hjælp til de projekter, der oplever budgetoverskridelser på mere end 15 procent i forhold til 

deres projektforslag. 



www.danskfjernvarme.dk @DkFjernvarme #grønvarme


