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Prisstatistikker vækker ofte interesse 
hos såvel fjernvarmekunder som -sel-
skaber. Til det formål udgiver Energitil-
synet meget detaljeret materiale.

Stigningstakst
I slutningen af 2013 udgav Energitil-
synet en udvidet statistik, der blandt 
andet gav indblik i prisændringer i det 
seneste år. Gav det så et entydigt bille-
de af udviklingen i fjernvarmepriserne 
blandt VEKS’ kunder på Vestegnen?
Svaret er her et klart NEJ.
Prisstigningen for en kunde i et standard-
parcelhus var eksempelvis:
•	Greve	Strandby	Fjernvarme:	21	%,		
•	Hundige	Fjernvarme:	7	%,	
•	Roskilde	Forsyning:	0	%	
•	Albertslund	Forsyning:	-12	%

Alle fjernvarmeselskaberne købte 
varmen til samme pris fra VEKS. 
Den primære grund til den store 
forskel i prisreguleringen er, at under-
dækning/overdækning fra foregående 
år skal indregnes i varmeprisen. Man 
kan derfor ikke alene vurdere prisud-
viklingen et enkelt år. 
Prisoversigt

Midt i marts i år offentliggjorde Ener-
gitilsynet en ny prisoversigt baseret 
på de prisanmeldelser, der gælder til 
og med den 15. marts 2014. I tabellen 
nedenfor er samlet de fjernvarmesel-
skaber, der forsynes fra henholdsvis 
VEKS og CTR.  
For at opvarme standardparcelhuset 
kostede det følgende hos nedenstå-
ende selskaber:
•	 Brøndby:	11.900	kroner
•	 Roskilde:	14.300	kroner
•	 Vallensbæk:	17.400	kroner	
Sammenlignes priserne med niveauet 
hos udvalgte kunder hos CTR fremgår 
det, at en slutkunde på Frederiksberg 
havde en varmeomkostning på 12.600 
kroner mod 16.600 kroner for en 
HOFOR kunde.
Ovenstående mønster gælder også for 
slutkunder i standardlejligheder.
 
Størrelse og pris?
Ud fra tabellen kan man i øvrigt 
udlede, at der tilsyneladende ingen 
sammenhæng er mellem fjernvarme-
selskabet størrelse og deres priser. 
Eksempelvis er varmeprisen for et 

standardparcelhus hos HOFOR Varme 
mere end 25 % højere end prisen hos 
den tilsvarende kunde hos Mosede 
Fjernvarmeværk med under 200 kun-
der. Dertil skal bemærkes, at uagtet 
”varmetætheden” er væsentlig større 
i København, er der højere omkost-
ninger ved at etablere fjernvarme i 
København end i Greve.
Et andet forhold, der falder i øj-
nene er eksempelvis varmeprisen 
for slutkunderne. Roskilde Forsyning 
har eksempelvis 7. billigste pris for 
et standardparcelhus i VEKS’ forsy-
ningsområde, hvorimod prisen for en 
standardlejlighed er den næstbilligste. 
Det enkelte fjernvarmeselskabs tarif-
struktur - fordelt mellem forskellige 
kundegrupper - spiller også ind.

Tal kan tolkes
Prisstatistikken skal dog tages med 
et gran salt. Dels skal man betragte 
prisudviklinger over en årrække, dels 
må man granske det enkelte selskabs 
tarifstruktur for de respektive kunde-
grupper. Og ikke glemme det enkelte 
selskabs tilslutningsafgifter. Er der in-
gen tilslutningsafgifter for nye kunder, 
må fjernvarmeprisen være højere end 
i det selskab, hvor nye kunder betaler 
en væsentlig tilslutningsafgift.
VEKS fokuserer på at sikre rimelige 
fjernvarmepriser, hvilket ses af Energi-
tilsynets prisoversigter. Samtidig ligger  
de tre billigste fjernvarmeselskaber i 
VEKS’ område lavere end de tilsva-
rende billigste selskaber hos CTR.
Det ses dog også, at prisforskellen 
mellem det billigste og dyreste fjern-
varmeselskab på Vestegnen er mere 
end 46 % uagtet de to selskaber køber 
varmen fra VEKS til samme pris.

Yderigere opysninger:  
Direktør Lars Guev, VEKS  
T 43 66 03 66  g@veks.dk

differentierede fjernvarmepriser
Stor spredning i graden af prisstigninger hos fjernvarmeselskaberne på Vestegnen

Forbrugerpris inc. moms

Fjernvarmeforsyning Post-

nummer

Pris/

MWh

75 m2:  

15 MWh

130 m2:

18,1 MWh

Albertslund Forsyning 2620 593 10.895 13.868

Avedøre Fjernvarme A.m.b.a. 2650 549 13.978

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. 2605 462 8.974 11.857

Frederiksberg Fjernvarme A/S 2000 547 9.748 12.577

Gentofte Fjernvarme 2820 505 11.125 13.218

Gladsaxe Fjernvarme 2860 505 12.346 14.510

Glostrup Varme A/S 2600 549 12.160 16.263

Greve Strandby Fjernvarmeværk 2670 563 11.308 14.115

Hundige Fjernvarmeværk A.m.b.a. 2670 563 11.308 14.115

FD Hvidovre 2650 556 14.122

Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a 2630 648 12.613 15.771

Ishøj Varmeværk 2635 623 12.253 14.333

HOFOR Varme 2300 735 13.472 16.639

Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. 2620 530 13.053

Roskilde Forsyning 4000 650 11.221 14.315

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning 2610 483 12.331 15.546

Solrød Fjernvarmeværk Amba 2680 644 13.175 17.450

Svogerslev Fjernvarmecentral 4000 600 11.650 15.023

Tårnby Forsyning 2770 585 19.083 21.901

Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. 2625 550 17.358

Kilde: Energitilsynet. http://energitilsynet.dk/varme/prisstatistik/pr-15-marts-2014/

Udpuk af Energitisynets prisstatistik for fjernvarme, marts 2014

Beregning af varmepriser
De oplyste priser for boligerne på hhv. 75 kvm og 130 kvm indehol-
der både et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag beregnes 
på baggrund af f.eks. aftagerens beboelsesareal, ejendommens 
rumfang eller hedeflademål, samt et eventuelt abonnementsbidrag. 
Derfor kan fjernvarmeprisen for de to standardboliger  ikke beregnes 
ud fra den variable pris pr. MWh alene. Kilde: Energitilsynet


