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FJERNVARME ER OGSÅ 22.500 JOBS

Begrænsninger på investeringer og grøn omstilling af fjernvarmesektoren vil have 
betydning for beskæftigelse og vækst – særligt blandt håndværkere og rådgivere med 
afhængighed af det danske marked. 



NYTÅR 2018





SIDEN SIDST….

Godt nyt for varmepumperne
Varmepumper kom i dec. 2016 med i 

energispareaftalen.
Sænkning af elvarmeafgiften – mod 

15,5 øre/kWh i 2021.
Regeringens energiudspil – april 2018.
Energiaftalen – juni 2018.
Stigende antal projekter i fjernvarmen.
Visionen om 500 MWth i 2025 er ikke 

utopisk!



TVIVLEN FRA EFTERÅRET 2016

Udviklingen gik meget langsomt
 Energistyrelsens rejsehold såede værdifulde frø.

 Driftsomkostningerne skulle ned – elafgiften 
skulle sænkes!



VEJEN MOD 500 MW I 2025

Realiseret 
og aftalt

Prognose 
for at nå de 
500 MWth i 

2025

 Energistyrelsens tilskudsordning gav væksten i 2016 og 2017.

 Energispareordningen giver vækst i perioden 2019 og 2020.

 DFP har opgjort de realiserede og aftalte kapaciteter.

 Prognose fra Dansk Fjernvarme. NB: 500 MWth vil levere lidt under 10 % af fjernvarmens 35 TWh/år



VARMEPUMPECAMP 2018

Markedsgennembrud?
Støttet af Energi- Forsynings- og 

Klimaministeriet.
48 eksperter med stor bredde deltog.
Samarbejde mellem Grøn Energi, 

DFP og PlanEnergi.
Opgave: Find løsninger til sikring af 

markedsgennembrud – der var et 
døgn til rådighed!
Anbefalingerne er afleveret til EFKM 

og Ministeren.



VARMEPUMPECAMP 2018

6 temaer – 12 anbefalinger
1. Havvand som varmekilde.
2. Varmepumper i de store byer.
3. Overskudsvarme fra datacentre.
4. Myndighedsbehandling.
5. Synergier mellem fjernvarme og 

virksomheder.
6. Fjernvarmens rolle i den grønne 

omstilling.

Læs rapporten på link:
www.danskfjernvarme.dk/groen-energi/varmepumpecamp



POLITIKERNE KAN STOPPE DET HELE

Fjernvarmen udfordres
 Varmepumper kræver store investeringer og 

stabile rammevilkår.
 Lånemuligheder forringes.
 Konkurrence fra individuelle løsninger og 

ophævelse af forblivelsespligten.
 Indtægtsrammer, effektiviseringer, benchmarking, 

POLKA og bureaukrati bremser udviklingen.
 Kraftvarmekravet hindre store varmepumper i de 

centrale byer.
 Varmepumper kan ikke stå alene.
 Overskudsvarmeafgiften skal væk.
 Folketinget skal tænker sig grundigt om!



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Dansk Fjernvarme, Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, 6000 Kolding, Tlf. 76 30 80 00, mail@danskfjernvarme.dk
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