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Fjernvarme i forhold til andre 
opvarmningsformer 
 

Her kan du læse mere om beregningerne bag de tal, der fremgår i 
materialet for fjernvarme i Himmelev. 
 
Overslag på årlig varmeudgift 
I nedenstående figur kan du se et overslag på de årlige varmeudgifter ved naturgas, luft/vand 
varmepumpe og fjernvarme. Der er taget udgangspunkt i et standardhus på 130 m2 med et årligt 
varmebehov på 18,1 MWh. 
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CO2-udledning ved fjernvarme i forhold til andre opvarmningsformer 
I nedenstående tabel kan du se CO2-ækv.-udledninger ved forskellige opvarmningsformer baseret 
på førnævnte standardhus. 
 

 
 

Bagved beregningerne 
 
Overslag på årlig varmeudgift 
Der er tale om gennemsnitsbetragtninger, og der er taget udgangspunkt i et standardhus med et 

boligareal på 130 m2, et nettovarmebehov på 18, 1 MWh og et dimensioneret varmetab på 60 

W/m2. 

Investeringsomkostningerne er taget med udgangspunkt i faktiske priser/omkostninger i 

Himmelev samt fra Sparenergi.dk/Energistyrelsens teknologikatalog. Der er anvendt en rente/ÅOP 

på 3 %. Håndværkerfradrag er ikke indregnet. Hvis håndværkerfradraget indregnes, vil der kunne 

opnås en skattemæssig besparelse på omkring 5.000 kr. netto - hvilket vil give en besparelse i 

ydelsen på ca. 420 kr. om året. 

Vi har skiftet en del gaskedler i Himmelev og erfarer, at priserne ligger omkring 35.000 kr. 

inkl. moms., som er det, der ligger til grund for vores beregninger. 

Investering i varmepumpe er sat til 105.000 inkl. moms (fra Energistyrelsen, velvidende at vi 

har erfaringspriser på mellem 100.000-125.000 kr. inkl. moms.). Husene i Himmelev har en 

gennemsnitsalder på ca. 43 år (gns. opførelses/ombygningsår: 1978), hvorfor vi antager 60 W/m2 i 

dimensioneret varmetab. 

De fleste banker tilbyder lån til energiforbedringer med en rente på mellem 3-5 %. Deraf har vi 

valgt 3 % i rente/ÅOP for investering i nye opvarmningsformer i beregningerne. 

Vi regner med en pris på 6,75 kr./m3 for 1.700 m3 gas. Prisen er en gennemsnitspris fra 

gasprisguide i november 2020 tillagt den ekstra rumvarmeafgift på ca. 0,21 kr./m3, der trådte i 

kraft i det nye år.  

Gasprisen går op og ned og kan have ændret sig en smule, siden vi sendte materialet ud. 

 

I forhold til elpris for elforbruget i varmepumpe, så har vi anvendt 1 kr./kWh inkl. moms 

samt reduktion af elafgift m.m. Årsvirkningsgraden for en luft/vand varmepumpe har vi sat til 

2,7 for 95 % af varmebehovet og 5 % af varmebehovet dækkes af elpatron med en virkningsgrad 

på 1. 
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Dette er blandt andet udsagn fra vores rådgivere samt empiri fra "Den gode 

varmepumpeinstallation" af Teknologisk Institut udarbejdet for 

Energistyrelsen: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/den_gode_varmepumpeinstallation.pdf 

Heri fremgår målt SPF på s. 28-29 af casene, som i snit ligger omkring 2,6 - så vi antager, at en 

årsvirkningsgrad på 2,7 + elpatron, når det er koldest, er repræsentativt for bygningsmassen i 

Himmelev. Specielt når det tages in mente, at langt de fleste huse har radiatoranlæg og derfor 

kræver relative høje fremløbstemperaturer for at opretholde varmekomforten. 

For varmepumper og naturgasfyr er der i de årlige varmeudgifter også indregnet drift og 

vedligehold, samt lovpligtigt årligt eftersyn udført af certificeret kølemontør for varmepumpens 

vedkommende. 

CO2-udledning ved fjernvarme i forhold til andre opvarmningsformer 

Vi køber varmen fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), og de beregner også vores 

miljødeklaration, som for 2019 var 71,9 g CO2e/kWh varme. Se mere her på side 

13: https://www.veks.dk/-/media/veks/files/publications/miljoedeklaration 

Fjernvarmen i Roskilde inkl. udbygningsområder bliver, som nævnt, leveret hovedsageligt af VEKS, 

som er et tværkommunalt fjernvarmetransmissionsselskab, der køber varme fra de store 

affaldsforbrændinger og kraftvarmeværker i hovedstadsområdet, og fordeler det ud til 

kommunernes fjernvarmeselskaber, heriblandt Fors A/S. Mere end 2/3 af fjernvarmeproduktionen 

er CO2-neutral, som det ses i nedenstående figur. Størstedelen af fjernvarmen bliver produceret i 

samproduktion med elproduktionen baseret på forbrænding af affald og biomasse. 

 

Vi er lige ved at være færdige med en stor varmepumpe, der kører på el på Bjergmarken 

Renseanlæg. Varmepumpen vil udnytte spildvarmen i spildevandet og producere ca. 14 % af 

varmebehovet i Roskilde og vil således fortrænge fossile brændsler i fjernvarmesystemet. Flere af 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/den_gode_varmepumpeinstallation.pdf
https://www.veks.dk/-/media/veks/files/publications/miljoedeklaration
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sådanne er på vej de kommende år, og Fors A/S og VEKS har et mål om at kunne levere CO2-

neutral fjernvarme i 2025. 

I forhold til Energinet.dks officielle miljødeklaration så udledte 1 kWh gennemsnits el 149 g CO2-
ækvivalenter i 2019: https://energinet.dk/El/Gron-el/Deklarationer 

 

Timeværdier for CO2-udledningen pr. kWh kan tilgås her: https://www.energidataservice.dk/tso-

electricity/declarationemissionhour 

For varmepumpens vedkommende har vi regnet med en vægtet emissionsfaktor på 180 g/CO2-

ækvivalenter pr. kWh, da emissionsfaktoren for el er større i vinterhalvåret, hvor varmepumpen 

bruger mest el. Samt det faktum at varmtvandsforbruget korrelerer med kogespidserne i elnettet, 

hvor CO2-udledningen pr. kWh typisk også er størst, grundet det øgede elforbrug i elnettet. 

Nedenstående figurer med data fra Energinet.dk illustrerer dette: 

 

 

 

https://energinet.dk/El/Gron-el/Deklarationer
https://www.energidataservice.dk/tso-electricity/declarationemissionhour
https://www.energidataservice.dk/tso-electricity/declarationemissionhour
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I nedenstående tabel ses ydermere forudsætningerne for beregningerne: 

 


