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FREMTIDEN LIGE FOR VORES FØDDER
Fremrykket varmeplanlægning og udrulning af fjernvarmen



Kolding

Københav
n

husstande har fjernvarme1,8 mio.

370 selskaber er medlem af Dansk Fjernvarme 

Fjernvarme i Danmark – lokalt og fælles

80%

16%

4%

Antal selskaber

Kommunalt ejet (60 %  af varmeleverancen)

Forbrugerejet (34 % af varmeleverancen)

Andet ejerskab (6% af varmeleverancen)

Halvdelen af Dansk Fjernvarmes medlemmer leverer varme 
til ”landsby-størrelse” (under 1000 huse)
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Antal nye kunder i forhold til året før

Fjernvarme Olie Naturgas Varmepumpe

Antallet af registrerede beboede boliger 
opvarmet med naturgas faldt for første gang i 
2021 og igen i 2022. 



62.500 nye boliger på 
fjernvarme

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







Region Syddanmark har knap 82.000 boliger som i dag 
er opvarmet med naturgas

Samlet set er der 
412.000 gasfyr som skal 
omstilles til fjernvarme 
eller individuelle 
varmepumper
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https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=37829




Medlemsundersøgelse – nye fjernvarmestik
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”Regeringen har besluttet 
at I (kommunerne) 
skal sende et brev 
til mine medlemmers (fjernvarmeselskabernes) 
fremtidige kunder 
inden udgangen af 2022 
om mulighederne for varmeforsyning ”



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
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Omkring 20.000 borgere vil få besked 
om at de ikke kan få fjernvarme og at 
de bør overveje en individuel 
varmeforsyning til erstatning af deres 
naturgasfyr

Omkring 37.000 borgere i Region 
Syddanmark vil få et brev, hvor der 
står at de muligvis kan få fjernvarme

Omkring 25.000 borgere i Region 
Syddanmark vil få besked om at de 
kan få fjernvarme (men andre 
løsninger nævnes af 
konkurrencehensyn)

20.000

37.000

24.000
1.000



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


