Fjernvarmen går
nye grønne veje
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Danmarks mest udbredte varme
forsyning gør landet grønnere
Engang var olie og kul nærmest synonymer
for begrebet brændsel. 1970’ernes oliekrise
gav imidlertid den danske fjernvarmebranche - og de danske politikere - en øjenåbner,
der ændrede det verdensbillede for altid.
Branchen valgte at gå nye veje. Vi ville være
mindre afhængige af fjerne oliestater og
olieprisernes himmelflugt. Samtidig ville vi
sikre en mere miljø- og klimavenlig varmeforsyning. Og det valg har siden både udbygget og retfærdigg jort fjernvarmens position
som danskernes foretrukne varmeforsyning.

FJERNVARMEN TEGNER FREMTIDEN
•
•
•
•
•
•
•

Udnytter energien effektivt.
Bliver stadig grønnere.
Giver forbrugerne nem varme.
Sikrer varme til en fornuftig pris.
Giver tryghed for varme i radiatorerne.
Forbedrer samfundsøkonomien.
Reducerer landets CO2-udledning.

Innovation er stadig det, der sikrer fjernvarmens førerposition gennem de energipolitiske udfordringer. Fjernvarmen er samtidig
udset til at spille en nøglerolle på vejen mod
et fossilfrit samfund - ganske enkelt fordi,
fjernvarmen har mulighederne.
62% af alle danske husstande har
fjernvarme. Det svarer til 3,2 mio.
danskere. Dermed udgør de Danmarks
største miljøbevægelse.

Vel ikke så sært, at fjernvarmen
vinder frem
Der er ikke noget nemmere end fjernvarme.
Faktisk har det vist sig, at nogle forbrugere
ikke ved, de har fjernvarme, ganske enkelt fordi
de ikke behøver at beskæftige sig med den.

• Den er der, når de har brug for den.
• Den kræver ikke lagerplads til brændsel.
• Den kræver ikke pasning af fyr eller
pumper.
• Den fylder ikke mere end et almindeligt
overskab.
• Den er en overkommelig investering.
• Den er let at installere.

SIKKERHED FOR UDVIKLING
Fjernvarmen er andet og mere end nem. Den
er også forbrugernes sikkerhed for, at deres
varmekilde udvikler sig i takt med nye teknologiske muligheder og miljømæssige krav.
Varmen bliver bæredygtig med billigere og
grønnere energikilder. Og det kan aflæses på
udviklingen i både fjernvarmens og landets
samlede CO2-udledning.

I 2011 udledte en gennemsnitlig fjernvarmeforbruger kun 2,5 tons CO2.
Hvis forbrugeren i stedet brugte naturgas, ville udledningen være 3,9 tons.
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Fjernvarmen
giver en mindre
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varmeregning
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Ingen tjener på fjernvarmen.
Kun forbrugerne
Økonomisk er fjernvarmen helt unik. Det
enkelte værks økonomi skal hvile i sig selv,
og der er ingen investorer, der må tjene på
driften. I praksis betyder det, at fjernvarmen
i langt de fleste tilfælde er et attraktivt valg
for dem, der har muligheden.
For værkerne betyder det, at de kun må
opkræve en betaling, der dækker de faktiske udgifter. Udgifterne går til blandt
andet indkøb af brændsler, den løbende drift
og vedligeholdelse og finansiering af større

investeringer. For eksempel når forsyningsområdet vokser, en kedel skal skiftes eller
værket omstiller til grøn varme med solvarme, biomasse, vindenergi eller geotermi.
De større værker er typisk kommunalt ejede,
mens de mindre ofte er andelsselskaber,
som forbrugerne selv ejer. Forbrugerne har
i begge tilfælde indflydelse på deres varmeværk, enten direkte gennem ejerskabet eller
indirekte gennem de kommunale politikere.

I 2011 kostede det i gennemsnit
13.070 kr. at opvarme et standardhus
på 130 m2 med 18,1 MWh fjernvarme.

Fjernvarmen får stadig nye
tilhængere
Naturen, klimaet og miljøet nyder godt af, at
fjernvarmen vinder frem i det danske varmeforsyningslandskab. Ifølge energiaftalen fra
2012 skal Danmarks energiforsyning være
omstillet til 100 % vedvarende energi i 2050,
og fjernvarmen er det allerede i 2035.
Og der kommer handling bag de gode hensigter. Siden vi fik varmeforsyningsloven i
1979, har Danmark haft tradition for langsigtet politisk varme- og energiplanlægning.
Aktuelt har fjernvarmen fået en pulje på 35
millioner kroner til at udvikle nye vedvarende
energikilder frem til 2015. Det kan for eksempel være til geotermi, solvarme og varmepumper i stor skala.

Andre godt 10 millioner kroner er afsat til
at analysere fjernvarmens rolle i fremtidens
energiforsyning - og til at udvikle brugen af
biomasse.
Ud af landets 460 værker har 35 mindre
naturgasfyrede værker haft en særlig
udfordring med høje varmepriser. De får nu
mulighed for delvist at udfase naturgassen
til fordel for billigere og grønnere energikilder som solvarme og biomasse.
Med de mange grønne initiativer skal fjernvarmens tilhængere ikke kun tælles blandt
forbrugerne inde bag ruderne. Også udenfor
gør fjernvarmen en forskel for miljøet.

I 2011 bestod fjernvarmen af 46 % vedvarende energi. I 2035 er tallet 100% VE.
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Der er solskin i rørene.
Og meget andet godt
Fjernvarmen er ikke en energikilde. Den er et
distributionssystem, der bringer varme og
stordriftsfordele ud til 1,6 millioner danske
husstande.
En af fordelene er, at fjernvarmen ikke er afhængig af enkelte energikilder. I stedet kan
vi udnytte netop de energikilder, der betaler
sig bedst, både økonomisk og miljømæssigt.
På den måde kan vi overvinde de begrænsninger, der ligger i en individuel opvarmning
med for eksempel oliefyr og træpillefyr.

• Solens varme kan vi gemme til koldere
dage. Solvarmeanlæg er under kraftig
udbygning over alt i landet.
• Overskudsstrømmen fra landets vindmøller kan blive til varme i stedet for at blive
solgt til spotpris til udlandet.
• Industriens overskudsvarme bliver til
fjernvarme.
• Resthalm fra landbruget og overskudstræ fra møbelindustrien bliver udnyttet
effektivt i biomasseanlæg.
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• Den integrerede produktion af el og
varme på kraftvarmeværkerne sikrer, at
overskudsvarmen fra elproduktionen bliver udnyttet så effektivt som muligt.
• Biogassen kommer til at spille en vigtigere rolle på kraftvarmeværkerne.
• Geotermi - varme fra jordens indre bliver spået at kunne dække 20-30 % af
fjernvarmeproduktionen på længere sigt.
De første anlæg er etableret, og flere er
på vej.
Det intelligente energisystem er også under
intens udvikling. Formålet er at balancere
ressourcerne og dermed udnytte energikilderne endnu mere effektivt end i dag.

Varmeværkerne udbygger
solvarmeanlæggene
2012: Eksisterende anlæg 230.000 m2.
2013: Planlagt yderligere 200.000 m2.
2030: Fremtidsscenarie 4 mio. m2.

Flere får fjernvarme
Residential heat installation ('000)
Source: Energy Agency, Energy Statistics 2009
Varmeinstallation i boliger, 1000 stk.
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Fjernvarmen er effektiv og flytter
virkelig noget
62 % af de danske husstande har i dag
fjernvarme. Fjernvarme er en særdeles effektiv indgang til at opfylde de danske energi-, miljø- og klimamål, fordi den ikke kræver
ny teknologi hos hver eneste forbruger. Når
et naturgasfyret værk for eksempel lægger
om til mere solvarme og biomasse, får alle
værkets forbrugere glæde af den grønne
udvikling på én gang.

Også forbrugere med oliefyr bliver berørt.
Fra 2016 bliver det forbudt at installere
oliefyr i eksisterende bygninger, hvis der
er fjernvarme eller naturgas i området.
Det kommer til at betyde, at flere vælger
fjernvarme. Det vil samtidig forbedre den
samlede økonomi både for de lokale værker
og for forbrugerne.

Målsætningen er, at hele 75 % af de danske
husstande skal have adgang til fjernvarme.
Og den udvikling er godt i gang - specielt i
byområder, hvor fjernvarmen typisk er det
mest fornuftige valg.
I den nærmeste fremtid får mange af landets
naturgasforbrugere mulighed for at skifte
til mere miljørigtig fjernvarme, og det sker
primært under overskriften: Mindre CO2.
1,6 mio. danske husstande har i dag
fjernvarme. 300.000 har naturgasfyr.
300.000 har oliefyr. 45.000 har individuelle varmepumper.
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Det, ingen kan bruge, bliver til varme

Da Danmark fik sit første fjernvarmeværk
i 1903, slog man 3 fluer med ét smæk: Et
affaldsproblem på Frederiksberg blev løst
med et forbrændingsanlæg. Det fjernede
affaldsbjerget, og værket leverede varmen
til hospitalet og fattiggården.
Dette princip lever stadig hos de danske
varmeværker: Det, der ellers vil gå til spilde,
udnytter fjernvarmen i stor stil.
For eksempel bliver affald stadig til varme.
Det største affaldsforbrændingsanlæg er
Vestforbrænding i København, der både producerer el og varme. På den måde dækker
affaldet ca. 80.000 husstandes elforbrug og
ca. 75.000 husstandes varmeforbrug.

brændslerne, når vi producerer el og varme
sammen. I en ren elproduktion udnytter vi
kun omkring 40 % af energien. Når overskudsvarmen bliver til fjernvarme, udnytter
vi hele 90 % eller mere.
Overskudsvarme fra industrien er et andet
spildprodukt, fjernvarmen kan bruge. I stedet
for at ende i søer, åer og have indgår overskudsvarmen i den lokale fjernvarme - og
kommer fjernvarmeforbrugerne til gode.
En energikilde, der vil blive udnyttet i højere
grad fremover.

Vestforbrænding er dermed også et eksempel på, hvor effektivt vi kan udnytte
Hele 80% af fjernvarme stammer fra
overskudsvarme fra elproduktion. Affaldsforbrænding udgør 19%.

Fjernvarmen overhaler de politiske
sparekrav
Energibesparelser er en af vejene til mindre
brændselsforbrug og mindre CO2-udledning.
Her yder fjernvarmen sit bidrag - og meget
mere til.
I 2010 skulle fjernvarmen levere besparelser,
der svarede til et helt års varmeforbrug i
Randers. Det lykkedes ikke bare 100 %, men
131 %. Endda til den laveste pris pr. sparet
MWh sammenlignet med de øvrige energiformer.
I 2011 slog fjernvarmen så sin egen rekord
og leverede hele 145-150 % af de krævede
energibesparelser.
I årene frem mod 2015 bliver energisparemålene hævet betragteligt. I 2013 og 2014
bliver de hævet med 75 %, og derefter bliver
de fordoblet i forhold til indsatsen i 20102012. Den opgave er fjernvarmen også klar
til at løfte.
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Hidtil er fjernvarmens energibesparelser
opnået gennem flere indsatsområder:

• Cirka halvdelen er opnået ved at reducere varmetabet i ledningsnettet og ved
energibesparende foranstaltninger hos
de enkelte fjernvarmeforbrugere.
• Den anden halvdel er blandt andet skabt
via konverteringer af individuelle naturgasfyr og oliefyr til fjernvarme.
Mange energibesparelser gavner også forbrugerne. Her giver de blandt andet bedre
indeklima og en mindre varmeregning.

I 2011 leverede fjernvarmen 145-150
% af de energibesparelser, Energistyrelsen krævede. Kravet blev dermed
opfyldt og mere til.
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Der ligger stadig flere
arbejdspladser i fjernvarmen
I takt med at fjernvarmen bliver udbygget, kommer der også flere arbejdspladser
i branchen. Ifølge tal fra 2008 beskæftigede værkerne alene ca. 2.000 personer,
mens der var ca. 7.000 personer ansat i den
omgivende fjernvarmeindustri. Ifølge Dansk
Fjernvarmes analyse Varmeplan Danmark
2010 har branchen dog et væsentligt
vækstpotentiale.

bliver udbygget til at dække 75 % af de danske boliger, vil der være yderligere 7-8.000
jobs i udbygningsperioden.
Dertil kommer, at fjernvarmen også er et
betydningsfuldt eksporterhverv - og det er
også i vækst.

Varmeplanen anslår, at antallet af beskæftigede stiger til 11.000, og hvis fjernvarmen

Danmark har i alt 460 fjernvarmeværker, hvoraf ca. 370 er kraftvarmeværker, der har samproduktion af el
og varme.

Varmen beholder vi.
Teknologi og viden eksporterer vi
Danmarks særlige erfaringer på varmeforsyningsområdet betyder, at vi i dag har en
førerposition på det internationale fjernvarmemarked. Fjernvarmens store udbredelse
herhjemme giver industrien en unik platform
for at udvikle og teste nye løsninger, og det
kommer både hjemmemarkedet og eksporten til gode.
I udlandet har mange fået øjnene op for,
hvordan fjernvarmen kan reducere energiforbruget og klimabelastningen. Det giver
en stor efterspørgsel efter den viden og
teknologi, vi udvikler i Danmark:

• Flere af de danske eksportvirksomheder
er også godt på vej ind i blandt andet
Canada og USA.
• Markedet for fjernkøling er i vækst. Det
åbner døre for dansk eksport til blandt
andet Dubai og Mellemøsten.
I alt anslår Dansk Fjernvarmes Eksportråd,
DBDH, at potentialet på de store eksportmarkeder er mere end 50 gange den samlede installerede kapacitet i Danmark.

• EU og Det Internationale Energiagentur
peger på fjernvarme og kraftvarme som
effektive veje til at skære ned på energiforbruget - hurtigt.
• Kina har vist stor interesse for dansk
varmeplanlægning - en disciplin, vi har
opbygget gennem årtier.
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I 2010 var eksporten af fjernvarmeteknologi og -viden på 6 mia. kroner.
Tallet forventes at stige til over 10 mia.
kroner i 2020.

Læs mere om fjernvarmen og følg
udviklingen her:
Dansk Fjernvarme
www.danskfjernvarme.dk
FIF Marketing
Fjernvarmens Informationsfond
www.fif-marketing.dk
Om fjernvarme
www.fjernvarme.info
Foto side 11: Jimmy Lind
Kolofon:
Udgivet af FIF Marketing
2012
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1,6 mio. danske husstande
har fjernvarme
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