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Introduktion
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Gen 1. Introduceret i USA i 1880'erne. 

• Damp som varmebærer. Almindeligt anvendt system i USA og Europa indtil 
1930'erne.

• Betydelige varmetab og risiko og eksplosion på grund af højt tryk.

Gen 2. 1930'erne frem til 1970'erne

• Varmt vand under tryk som varmebærer. Temperaturer over 100 ° C. Udbredt 
i sovjetbaserede fjernvarmesystemer. Materialeintensive tunge systemer.

Gen 3. Introduceret i 1970'erne, også kaldet "Scandinavian District Heating“.

• Varmebærende trykvand har lavere temperatur end i Gen 2. Præisolerede rør 
nedgraves direkte i jorden.

Historisk oversigt over fjernvarmesystemer
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Tendenser i udvikling af fjernvarme
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Fordelingstemperatur

Præfabrikation

Anvendelse af materiale
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Varmeforsyningsaftaler
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Produktion – aktiver, der producerer varme til distribution. Generelt involverer udvikling, 
opførelse, drift og vedligeholdelse af et energicenter. 

Distribution – den vigtigste varmenetværksinfrastruktur til distribution af varme fra energicentret 
til slutkunden/-kunderne. 

Levering til kundeanlæg – installation og drift af en varmegrænsefladeenhed/-transformerstation; 
til kundens interne varmedistributionsnetværk, hvorigennem termisk energi overføres fra det 
primære distributionsnetværk til kundebygningen. Inkluderer måling og fakturering.

Fysiske aktiver i varme netværk
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Selvgeneration / selvforsyning.

En organisation ejer alle aktiver. Den 
selvforsyner for at imødekomme sit eget 
varmebehov. En variant af denne model er, 
hvor flere offentlige parter samlet ejer et 
varmenetværk, der udelukkende eller 
overvejende bruges til at levere deres egne 
bygninger.

Typer af varmeforsyningsaftaler 
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Selvproduktion / levering til tredjeparter.

En enkelt organisation (f.eks. en lokal 
myndighed) ejer produktionsaktiverne og 
distributionsnettet og leverer varme til en 
kombination af sine egne bygninger og 
bygninger, der ejes af tredjeparter.
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Typer af varmeforsyningsaftaler 



Tredjepartsproduktion /selvforsyning.

Produktionsaktiver og distributionsnet er 
under særskilt ejerskab, og netværksejeren 
leverer til sine egne bygninger.

F.eks. køber en lokal myndighed spildvarme 
fra affaldsanlæg og leverer en række af sine 
bygninger gennem sit eget distributionsnet.

Typer af varmeforsyningsaftaler 
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Tredjeparts generation / tredjeparts levering. 
Der vil være flere forskellige
varmeforsyningsaftaler, som kan struktureres
på forskellige måder:

• Varmegenerator leverer varme til 
netoperatøren under et netværk / bulk HSA, 
og netoperatøren sælger varmen til 
slutbrugerne under individuelle kunde-
HSA'er;

• Varmegenerator indgår direkte aftaler med 
slutbrugerne om levering af varme under en 
kunde HSA. Både slutbrugerne og 
varmegeneratoren betaler netoperatørens
tilslutningsafgifter og en »brug af system«-
afgift.

Typer af varmeforsyningsaftaler 
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De vigtigste forsyningsmodeller
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Varmeafgifter og strukturen af afgifter, afhænger af en række faktorer, og 
skal omhyggeligt modelleres på et projekt-specifikt grundlag. Der er 
normalt flere komponenter til en varmetarif:

Tilslutningsladning - En engangsafgift, der repræsenterer 
omkostningerne ved at oprette en ny forbindelse fra netværket til 
kunden. 

Fast element - et fast årligt beløb svarende til et stående gebyr for 
andre forsyningsselskaber og typisk beregnet på € / dag-basis pr. 
Kundetype.

Variabelt element - en volumetrisk afgift (i € / MWh), der varierer 
afhængigt af den mængde varme, der forbruges af kunden, som 
registreret af en varmemåler.

Komponenter til en varmetarif
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Finansiering af fjernvarmeprojekter kan være en udfordring, som det er tilfældet for alle 

infrastrukturprojekter. Det kræver den rette investor, der er villig til at acceptere stabile, men 

langsigtede investeringshorisonter. 

Fjernvarmeudbyderne står også over for markedskonkurrence om varmeforsyning.

Lokale myndigheder og nationale regeringer er vigtige for leveringen af fjernenergi. De kan 

bidrage til at give business cases mere langsigtede visioner ved at muliggøre og lette adgangen 

til billig finansiering for at stimulere private investeringer og industriaktiviteter. 

De europæiske klimaafbødningspolitikker er drivkraften bag energieffektivitetsforanstaltninger, 

der reducerer energiefterspørgslen efter opvarmning og som følge heraf fjernvarmemarkedet. 

Markedsudfordringer
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Den offentlige sektor er i stand til lettere at udnytte finansiering til projekter og til en lavere pris. 
Finansiering af fjernvarmeinfrastrukturer kan være en udfordring, da den langsigtede periode med 
deres afkast af investeringen ikke altid svarer til den private sektors kapitalforventninger.

Den offentlige sektor kunne have en interesse i at udvikle og bevare kontrollen over projektet for 
at opfylde bredere sociale og miljømæssige mål;

Det kunne levere ankerbelastninger for at sikre tilstrækkelig varmeefterspørgsel på forhånd og 
minimere risikoen for energiefterspørgslen (dvs. risikoen for ikke at have tilstrækkelig 
varmeefterspørgsel og relative indtægter til at opretholde investeringens økonomiske 
levedygtighed).

Relevansen af den offentlige sektors rolle i fjernvarme-
projektudvikling:
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Situationen i nogle lande i 
Østersøregionen
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Varmeforsyningsaftaler: I Sverige dominerer selvproduktion/levering 
til tredjeparter, men der er også en hel del netværk, der har 
tredjepartsproduktion / tredjepartsforsyning eller en blanding af 
begge dele. Netværksoperatøren er normalt altid ansvarlig for 
spidsbelastningsforsyningen i disse tilfælde. 

En aktuel tendens, der er fastsat af en af de største DH-virksomheder i 
Sverige EON, er, at de sælger deres produktion og fokuserer på at 
være netværksoperatører.

Sverige (1)
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I de fleste fjernvarmenetværk i Sverige ejer kunden varmeveksleren/fjernvarmecentralen i deres 
bygning, men i nogle tilfælde ejes den af netværksoperatøren.

Sverige (2)
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Antal net, hvor 
operatøren ejer HE

Antal net, hvor 
bygningsejeren ejer HE

Enfamiliehuse 18 316

Små fleretages 
beboelsesejendomme 28 317

Store fleretages 
beboelsesejendomme 26 302



De fleste af Estlands varmeaftaler tilhører Selvgenerering / 
direkte levering til tredjeparts type med undtagelse af et par 
mindre fjernvarmenet, der kan være af forskellige typer.

I henhold til fjernvarmeloven skal 
varmedistributionsoperatørerne harmonisere 
maksimumsafgiften for termisk energi, der sælges til 
forbrugerne hos den estiske konkurrencemyndighed.

Estland
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I tilfælde af Lodz og Poznan's varmenetværk og hovedkilder til termisk energi forbliver det samme 
selskabs ejendom (Veolia Energia Polska SA) . I dette tilfælde kan man specificere
varmeforsyningsaftalerne som selvproduktion / levering kun til tredjepart. I andre større byer er 
den vigtigste type varmeforsyningsaftale tredjepartsproduktion / tredjepartsforsyning til
tredjeparter.

Der er en stor variation i afgiftssatserne - individuelle komponenter i den resulterende varmepris, 
selv i et varmeselskab og den samme by, afhængigt af placeringen (under hensyntagen til typen af 
varmekilde) og kundetype.

Polen
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Tredjepartsgeneration / tredjepartsforsyning. De 
teknologiske processer i varmeforsyningssystemet 
overvåges af senderen af varmetransportøren.

På nuværende tidspunkt foretages forbindelsen til 
netværket mod et tilslutningsgebyr og betales til 
netværksejeren i flere rater over 18 måneder. 
Forbindelsesgebyret fastsættes af statskomiteen for 
priser og takster for Republikken Karelen.

Rusland (Karelen)
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Typiske varmeforsyningsaftaler i Denmark er: 
selvproduktion/levering til tredjeparter; tredjeparts 
generation / tredjeparts levering. 

Der er normalt flere komponenter til en varmetarif: 
tilslutningsafgift, fast element og en volumenbaseret 
opladning (i € / MWh), som varierer afhængigt af 
mængden af varme, der forbruges af kunden, som 
registreret af en varmemåler. 

I Danmark er fjernvarmeselskaberne almennyttige 
virksomheder; De må ikke opkræve mere end de reelle 
omkostninger ved varmeforsyningen, herunder 
fremtidige investeringer med en tilbagebetalingstid på 
30 år.

Danmark
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Fjernvarme er baseret på selvproduktion/levering til 
tredjeparter

HSA'erne følger vilkårene for den finske energis 
(Energiateollisuus) kontraktvilkår. Prisen for fjernvarme 
bestemmes typisk af tilslutningsafgift, energiafgift 
(€/MWh) og fast gebyr, der er bundet til 
vandgennemstrømningen eller varmekraften.

Fjernvarmenet vil være åbne for tredjeparter i 
fremtiden. Der er nogle piloter, hvor tredjeparter 
allerede kan tilføre fjernvarme til fjernvarmenettet.

Nogle fjernvarmeselskaber har sæsonbestemte priser, 
hvor energiafgiften er en fast pris for bestemte
måneder.

Finland
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Konklusioner
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Prissætningsdilemma og dynamisk prissætning



Et fjernvarmeselskab ville have økonomiske risici, hvis dets fjernvarmepris er forudbestemt i lang 
tid. En almindelig måde at reducere denne økonomiske risiko på er at opdele prisen i to dele: en 
fast komponent og en variabel komponent.

En prisfastsættelsesmetode, der omfatter en fast komponent, kan reducere producentens risici 
forårsaget af udsving i forbruget. Et fast gebyr kan strømline producenternes pengestrøm.

Det er almindeligt at forbinde de faste omkostninger med brugernes varmekapacitet. Forbrugere 
foretrækker en høj andel af energiomkostningerne, hvilket kan øge fleksibiliteten i forbrug og 
prisgennemsigtighed.

Prisfastsættelsesmekanismen, især størrelsen af den faste komponent, bør besluttes for at afveje 
producenternes behov og forbrugernes krav.

Faste omkostninger vs. variable omkostninger
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Nogle fjernvarmevirksomheder reformerer deres prismodeller, og kapacitetsomkostningerne får 
mest opmærksomhed. Formålet med at ændre kapacitetsomkostningerne er at tilskynde 
forbrugerne til at reducere deres maksimale varmekapacitet, og derfor kan 
fjernvarmevirksomheder reducere investeringsomkostningerne og produktionsomkostningerne, 
hvilket kan føre til en lavere varmepris.

Gebyret for kapacitetsomkostninger bestemmes i henhold til de historiske data om varmeforbrug. 
Klimatilstanden ændres dog år for år, hvilket resulterer i en dynamisk kapacitetsændring. Selvom 
en korrektion baseret på det normale år kan indføres, kan der stadig være en stor afvigelse i 
bestemmelsen af varmekapaciteten, fordi den årlige graddag muligvis ikke nøjagtigt afspejler den 
maksimale varmekapacitet.

Historisk forbrug vs. aktuel varmeefterspørgsel
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Hensigten med at bruge kapacitetsbaseret prisfastsættelse er at motivere forbrugerne til at ændre 
deres adfærd for at reducere spidsbelastningen på lang sigt.

Desværre løser dette muligvis ikke problemet med høje spidsbelastninger i systemet. Forskellige 
forbrugere har forskellige forbrugsprofiler; og deres individuelle maksimale forbrug forekommer 
muligvis ikke på samme tid.

Derfor kan en reducering af det individuelle spidsforbrug måske ikke rigtig reducere 
spidsbelastningen.

Spidsbelastning i forhold til individuelt 
spidsbelastningsforbrug
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Der er et par metoder til at bestemme varmekapacitetsbehovet for at opkræve 
kapacitetsomkostningerne.

Den ene er den tildelte forbrugstimemetode, som bestemmer kapaciteten ved at dividere kundens 
årlige forbrug med tildelte forbrugstimer.

DEN TILDELTE FORBRUGSTIME er en konstant, men forskellig for forskellige typer debitorer. 
Hvordan det opnås, er imidlertid ikke helt klart.

Desuden opkræves kapacitetsomkostningerne som kapacitetspris ganget med kapacitet. 
Fastsættelsen af kapacitetsprisen er ikke let at forstå. Det antages almindeligvis, at indtægterne fra 
kapacitetsomkostningerne udgør 30-50% af den samlede indkomst.   

Kompleks prismodel vs. prisgennemsigtighed
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Stor bekymring, der kommer fra de høje kapitalomkostninger, er den 
vigtigste drivkraft for at opkræve en højere kapacitetsomkostning for 
at motivere forbrugerne til at reducere deres spidsbelastningsforbrug. 

I mellemtiden bidrager opkrævning af en højere kapacitetsomkostning 
ikke meget til at tilskynde forbrugerne til at spare energi.

En god prismodel bør være i stand til at: 

• Afspejle de dynamiske produktionsomkostninger nøjagtigt.

• Motivere forbrugerne til at reducere spidsbelastningen og spare 
energi på samme tid.

• Vær forudsigelig.

• Vær gennemsigtig og let at forstå.

Behov for dynamisk prissætningsmekanisme (1)
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En dynamisk prissætningsmekanisme baseret på forudsigelse af systemets varmeefterspørgsel 
bliver mere attraktiv i betragtning af, hvad en god prismodel bør være i stand til at gøre.

Baseret på efterspørgselsforudsigelsen kunne fjernvarmevirksomheder mere præcist forudse 
spidsbelastningen og estimere de ekstra omkostninger til dækning af spidsbelastningen.

Ved at opkræve en højere pris for toppen, bør det være muligt at reducere spidsbelastningen. Da 
de fleste varmeproduktioner er baseret på kraftvarmeproduktion, kan en dynamisk varmepris 
også klare den dynamiske elpris på en bedre måde.

Ved at forstå prissætningsmekanismen kan forbrugerne ændre deres adfærd for at reducere 
varmeforbruget og spare omkostningerne. 

Behov for dynamisk prissætningsmekanisme (2)
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