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Generel information,
samt den grønne omstilling
Jesper Møller Larsen, Forsyningschef



Lovgivningsgrundlag
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Kollektive varmeforsyningsanlæg skal 
drives i henhold til 
”Lov om varmeforsyning” 
– det betyder, at ”hvile i sig selv 
princippet” er gældende.

Økonomien er skarpt adskilt fra den 
skatteyder-finansierede aktiviteter.
Indtægter og udgifter skal balancere.



Øget efterspørgsel efter fjernvarme
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Aalborg Portland

Reno-Nord
Nordjyllandsværket

2022
+110.000 husstande
45.000 målere
14 mio. m2 opvarmet areal
40 mio. m3 fjernvarme/år
1.750 km. ledningsnet



Varmetab % 
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Grøn fjernvarme
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Økonomisk model
og prisberegning
Jesper Møller Larsen, Forsyningschef



Økonomisk model

• Hvile-i-sig-selv princippet men konkurrencedygtig

• Udvidelser af forsyningssystemet må ikke belaste                     
nuværende forbrugere

• Model  baseret på tidligere udvidelser, herunder  
overtagelse af mere end 10 decentrale kraftvarmeværker

• Modellen er politisk bestemt og senest godkendt på 
Byrådsmødet 16. december 2013



Energiafregning med fokus på varmeudnyttelse 
OG ny takstsammensætning 
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Takstelement Omkostningstype 1/1-22

Energi (kWh) Variabel x

Varmeudnyttelsestakst Variabel x

Effektbidrag (m2) Fast x

Abonnement fast x

Kraftvarmetillæg Fast x



Model for varmeudnyttelse - tillæg eller fradrag
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2% i tillæg pr. grad

2% i fradrag pr. grad



WATTS – den digitale assistent
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Prisen for tilslutning af fjernvarme
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Priseksempel (med tillæg) 130 m2 villa
18.300 kWh fjv

2.153 l olie
1751 m3 naturgas
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Priseksempel – 130 m2 hus

12/9/2022

Forsyning Naturgas Fjernvarme Oliefyr Varmepumpe

Investering i nyt husanlæg (kedel/unit) kr 25.000 20.000 37.500 70.000

Tilslutning 5.000 25.000

Tilslutningsbidrag fjernvarme kr 25.000

Rabat (fjv) kr

Investering i alt kr 30.000 45.000 37.500 95.000

Ydelse for tilslutning/anlæg/opsparing* 1.500 1.000 1.875 7.941

Drift og vedligehold 1.680 0 2.110 1.150

Effektafgift (fjv) 1.820

Kraftvarmetillæg** 5.118

Abonnement 150 1.220

Brændsels/fjernvarme/el køb*** 42.911 12.513 39.707 17.058

I alt kr/år 46.616 21.671 43.692 26.149

* Simpel tilbagebetalingstid på investering/opsparing til reinvestering i nyt anlæg uden rabatter
** Kraftvarmetillægget er på 39,38 kr./m2 over 20 år incl. moms.
*** Priser fra seneste kvartal – dog fjernvarmepris pr. 1/12-2022, elpris er spotpris er fra sidste kvartal
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SAMMENLIGNING AF PRISER INKL. OPSPARING TIL 
REINVESTERING SAMT SERVICE PÅ ANLÆG

FJERNVARME VARMEPUMPE - Spotpris VARMEPUMPE - Kvartalsel GAS OLIE



Det praktiske forløb

Helle Madsen, projektleder i Ledningsafsnittet



Etablering af ledningsnettet
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• 60 % tilmelding  =  opstart 
planlægning/opgravning.

• Ledningen fra Vadum til Nørhalne 
(efteråret 2023 – foråret 2024).

• Ledningen i Vadum skal laves større 
for at kunne forsyne til Nørhalne 
(forår – sommer 2024).

• Gadeledninger og stikledninger i 
Nørhalne
(sommer 2024 – jul 2025)

• Stikledninger: Opgravning, montage 
og retablering ca. 3 uger for hver 
hus/etape.

• Det forventes at de første kunder har 
fjernvarme i 3. kvartal 2024.



Samarbejde
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• Fjernvarme fylder

• Parkering i egen indkørsel ikke altid 
mulig.

• Afbrydelser af varmen 1-2 dage. I 
varsles altid et par dage inden.

• Skabe, borde m.m. i arbejdsområde 
fjernes af kunde. 

• Vi retablerer og rydder selvfølgelig 
op efter os.

• Fortæl os med det samme, hvis der 
opstår problemer, så vi kan gøre 
det bedre næste gang.



Supplerende produkter

Maria Riise, projektleder i Salg & Service



Fjernvarmeanlægget 
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• Investering ca. 20.000-30.000 kr.

• Du står selv for vedligehold og reparationer.

• Du skal selv nedtage og bortskaffe dit gamle anlæg.

Egen investering

• Investering 0 kr.

• Vi vedligeholder og reparerer anlægget.

• Vi nedtager og bortskaffer dit gamle anlæg.

Varme+



Egen investering

• VI ANBEFALER: Fjernvarmens Serviceordning
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Varme+ - Denne nemme løsning
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Spar bekymringerne 

NU: Vi sørger for:

Nedtagning og bortskaffelse af dit 
nuværende varmeanlæg.

Opsætning af fjernvarmeunit

Udgift: 0 kr.

FREMOVER: 

Du har ALTID en velfungerende 
fjernvarmeunit.

Fjernvarmens Serviceordning er 
inkluderet.

Vi sørger for at udskifte din unit eller 
dele deraf, når de trænger.

Abonnementspris: 245,- kr./måned.
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Hvad tilbyder vi

• Vores VVS-samarbejdspartner vurderer om der kan repareres på det eksisterende 
anlæg eller om det skal udskiftes med en anden løsning. 

• Hvis ikke det kan repareres, tilbyder vi at opsætte en elunit til at varme boligen op.

• I tilfælde af at varmtvandsbeholderen er indbygget i gasfyret, skal du selv anskaffe 
en varmtvandsbeholder til varmt brugsvand. 

• Den koster 5.000 – 6.000 kr. inkl. Installation.

• Der betales effektbidrag fra installationsdatoen.
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*Mulighed for reduktion af elafgift – ændring sker i BBR



SPØRGSMÅL?
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