
Skru op for  
energibesparelserne

Energiregningerne stiger støt. Energiselskaber og dårlige struktu-
rer presser priserne op, og de politiske vinde dikterer med de nylige 
energiforlig kontante straffe på overforbrug og ødselhed. Men bare 

rolig, der er stadig penge at spare. Her får du nogle tips til, hvordan du 
kan spare på forbruget.
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Svag regulering 
koster elkunder 
millioner

De private, danske elkunder er 
stavnsbundne til deres lokale 
elselskaber, når det kommer 
til betaling af netabonnement 

og distribution af strømmen. Det er et 
stavnsbånd i form af regionale mono-
poler, der sikrer de lokale elselskaber en 
årlig millionindtjening. Alene det sjæl-
landske energiselskab SEAS NVE for-
venter for 2011 at tjene 209 mio. kroner 
på sin distributionsdel - altså den lokale 
distribution af strøm og opsætning og 
vedligeholdelse af elmålere, som selska-
bet har monopol på.

Selv kunder, der vælger at købe strøm-
men fra andre elhandelsselskaber, er 
fortsat tvungne kunder i SEAS’ netsel-
skab.

Betalingen af abonnement og den lo-
kale transport af strømmen udgør i snit 
mere end 30 øre per KWh, hvilket samlet 
bliver til et årligt milliardbeløb for de 
danske elkunder.

Ingen energiselskaber offentliggør, 
hvilket overskud de opnår på kundernes 
betaling af abonnementsafgifter, men 
den gennemsnitlige årlige abonnements-
betaling på landsplan er steget fra 571 

kroner i 2000 til 750 kroner i 2009. De tal 
dækker dog over væsentlige regionale 
forskelle - for eksempel valgte DONG 
Energy i 2006 at øge abonnementsprisen 
for kunderne fra 150 kroner om året til 
810 kroner om året.

Forældet regulering
Også hos SEAS NVE er det årlige elabon-
nement steget og udgør nu 1.124 kroner 
om året.

»Det dækker over, at vi dels har ned-
gravet elkablerne, dels har forberedt 
nettet på nye havmølleparker og endelig 
har udskiftet samtlige elmålere i vores 
område med digitale elmålere,« siger 
Jesper Hjulmand, der er adm.

direktør i SEAS-NVE.
Elselskabernes indtjening reguleres af 

Energitilsynet efter regler, som Folketin-
get vedtog i 2004. Reguleringen fastsæt-
ter dog kun en overordnet indtægtsram-
me for selskaberne.

Inden for den ramme kan selskaberne 
frit fastsætte abonnement og tariffer, 
men det er en regulering, der for længst 
har overlevet sig selv, og som slet ikke 
formår at opnå de optimale priser til 

Af Søren Springborg, Johan Winther og Jakob Ussing. Research: Jens Bojsen Ruskov

Elregning. De danske elkunder betaler alt for meget for deres strøm. Det 
vurderer både ekspert og minister, der vil stramme op på reguleringen af 
branchen.
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kunderne, vurderer Anders Larsen, eks-
tern lektor på RUC og forsker i energi-og 
miljøspørgsmål: »Man burde gennemføre 
en meget omfattende revision af regule-
ringen af netselskaberne, for der er mange 
ting, der ser anderledes ud, end de gjorde i 
2004. Når man laver en aftale, så må man 
jo regne med, at den skal genforhandles 
på et tidspunkt,« siger Anders Larsen.

Det er ikke kun på netabonnementer-
ne, at de regionale elselskaber tjener gode 
penge.

Også på selve den regionale nettrans-
mission tjener energiselskaberne godt. I 
hvert fald hvis man ser på selskabernes 
overskudsgrad. Således havde de ti re-
gionale transmissionsselskaber i 2010/ 
11 overskudsgrader på mellem 15 og 60 
procent med et gennemsnit omkring 40 
procent. Og energiselskaberne er solidt 
polstret med egenkapital, der for de stør-
ste regionale energiselskaber er på mel-
lem fire og ti milliarder kroner.

Forrygende overskudsgrader
»Hvis de overskudsgrader er retvisende, 
så er de urimeligt høje for et halvoffentligt 
monopolselskab,« siger Anders Larsen.

Også hos Forbrugerrådet er man op-
mærksom på de stigende abonnements-
priser og nettakster hos elselskaberne.

»Der er et behov for at undersøge re-
guleringen af energisektoren nøje, og jeg 
har da også med tilfredshed noteret mig, 
at det indgår i den nye energiaftale. Det 
må klarlægges, om overskudsgraderne 
i netselskaberne er for høje. Ligesom vi 
må sikre, at reguleringen af elsektoren 
er stærk nok, for det lader ikke til at være 
tilfældet i dag,« siger Martin Salamon, 
chefkonsulent i Forbrugerrådet.

SEAS NVE afviser dog, at selskabet tje-
ner for mange penge.

»Ser man på afkastet af vores investe-
rede kapital, så er den nede omkring fire 
procent.

De sidste fire år har vi investeret tre-
fire milliarder kroner om året, og også 
fremover står vi foran meget store inve-
steringer i det intelligente elnet,« siger 
Jesper Hjulmand.

Klima-og energiminister Martin Lide-
gaard ( R) har tidligere erkendt, at indtje-
ningen i den danske elbranche er for høj. 
Som en del af den nye energiaftale skal 
energisektorens regulering derfor gen-
nemgås. Ministeren forventer dog kun, 
at man vil kunne finde 300 mio. kroner i 
besparelser ved en regulering.

Det er kun en brøkdel af de godt syv 
milliarder kr., de danske netselskaber 
har i indtægt.

DDe sidste fire år har vi in-
vesteret tre-fire milliarder 
kroner om året, og også 
fremover står vi foran me-
get store investeringer i det 
intelligente elnet.
Jesper Hjulmand, 
adm. direktør i SEAS NVE.

Hos energiselskabernes branchefor-
ening, Dansk Energi, hilser man en gen-
nemgang af reguleringen velkommen.

Men man afviser, at der er behov for at 
stramme op.

»Reguleringen er allerede i dag ben-
hård, og ingen netselskaber formår at 
opnå et prangende afkast på den investe-
rede kapital.

Tværtimod; netdrift er en elendig 
forretning, da investeringsbehovet er så 
højt. Det er jo heller ikke sådan, at pri-
vate investorer står i kø for at investere i 
netselskaberne, selv om man måske nok 
har en høj overskudsgrad,« siger Lars 
Aagaard, direktør i Dansk Energi. 
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Skift elselskab 
og spar penge

I Danmark betaler kunderne Europas 
højeste elpriser, og med Energiaftalen 
er der lagt op til endnu højere priser 
på el, men du kan nemt barbere top-

pen af din elregning.
Selv om der er flere hundrede kroner 

at spare om året, er det kun cirka hver 
tiende private elkunde, der selv har valgt 
elselskab, forklarer civilingeniør Mikael 
Togeby fra konsulentfirmaet Ea Ener-
gianalyse. Han mener blandt andet, det 
skyldes, at det danske elmarked er svært 
at gennemskue.

»Det er jo ikke så svært at købe benzin 
i Danmark, men at være elkunde, det er 
noget sværere. Vi har endda nogle værk-
tøjer, som burde gøre det nemt for kun-
derne,« siger Mikael Togeby.

På elpristavlen. dk kan du med få klik 
beregne, hvor meget du betaler for el 
i dag, og hvad du kunne slippe med at 
betale, hvis du skiftede til et billigere 
elselskab. DONG sidder tungt på elmar-
kedet i København og Nordsjælland - et 
område, hvor der findes flere og billigere 
alternativer.

Besparelse. Selv om el i Danmark er rekorddyrt, kan man som forbruger selv 
gøre noget for at sikre sig en lavere regning.

Af Johan Winther og Søren Springborg // Berlingske Business 07.04.2012
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Bor man f.eks. i postnummer 2900 og har man ikke foretaget sig noget aktivt for at skifte selskab er man tilknyt-
tet DONG. Her betaler man d.d. 227,65 øre pr. kWh i et abonnement med variabel pris. Men ifølge Elpristavlen.dk 
kan man hos NaturEnergi A/S købe strøm til 217,58 kr. pr. kWh i et fastprisabonnement eller til 209,29 kr. pr. kWh 
hos OK. Et skift til fra Dong til NaturEnergi eller OK vil ved et forbrug på 4.000 kWh således give en årlig besparelse 
på op mod 400 eller 734,40 kr.  Man skal dog være opmærksom på at flere af tilbuddene er med tidsbegrænsede 
introduktionspriser. 

Hold øje med elpristavlen. dk
Når man skal vælge mellem fast og 
variabel elpris, spiller flere faktorer ind. 
Blandt andet vandstanden i de nordiske 
kraftværker. Det er med til at gøre det 
svært for kunderne at gennemskue, for-
klarer civilingeniøren.

Som en service har Mikael Togeby dog 
taget et kig på vandstand og andre fakto-
rer, og han kommer frem til, at vi lige nu 
er i en periode, hvor det vil være godt at 
købe el med fast pris bundet i 12 eller 24 
måneder.

»Priserne er lave nu, og det kan være 
en god idé at skifte til en fast pris med 
længere binding. Men for at få den bed-
ste elpris kræver det, at man holder sig 
løbende orienteret på elpristavlen. dk,« 
siger Mikael Togeby.

Udover prisen på den el, du bruger, 
skal du betale for at bruge elnettet. Her 
ligger det fast, at du skal betale både til 
det selskab, der ejer elnettet i dit område, 
og til Energinet. dk, som ejer det lands-
dækkende elnet.
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Skær toppen af 
energi-regningen

Smilene var store, da klimamini-
ster Martin Lidegaard (R) i spidsen 
for et næsten enigt Folketing for få 
uger siden præsenterede et forlig 

med fokus på energibesparelser samt 
vindmøller og anden vedvarende energi.

Men forliget udløser også nye, årlige 
afgifter på 3,5 milliarder kroner for virk-
somheder og familier og kan derfor være 
en god anledning til at se på, hvordan 
energiforbruget kan barberes.

Ekstraregningen bliver på cirka 2.000 
kroner på varme og knap 300 kroner 
for el for det 130 kvadratmeter store 
standardhus, energibranchen normalt 
bruger til sine prisberegninger.

Prishop på ti procent
De forhøjede afgifter svarer rundt regnet 
til et prishop på ti procent. Dertil kan 
komme eventuelle stigninger på selve 
energiprisen.Ifølge Danmarks Statistik 
brugte hver husstand i gennemsnit godt 
13.000 kroner på varme og 8.000 kroner 
på elektricitet i 2010.

Alle eksperter, Berlingske Business har 
talt med, understreger, at merprisen er et 
forsigtigt skøn. Det teknisk komplicerede 
energiforlig skal nemlig udmøntes i en 
stribe endnu mere teknisk komplicerede 
følgelove. Desuden afhænger merprisen 

af, hvordan el og varme lokalt bliver 
produceret.

Mange Berlingske-læsere er koblet på 
fjernvarmenettet i hovedstadsområdet 
og kan se frem til en merpris på – i den 
lave ende – cirka 1.700 kroner på varmen 
alene, mens ekstraregningen tegner til at 
blive lidt højere for mange familier med 
naturgas, oliefyr eller fjernvarme fra små 
varmeværker.

Billigt brænde
De forhøjede afgifter suger købekraft ud 
af os alle sammen i en tid med meget lave 
lønstigninger, men der er også godt nyt 
for husholdningsbudgettet. Forliget øger 

Af Nils-Ole Heggland // nohe@berlingske.dk

Spare-tjek. Energiforliget koster en typisk dansk familie et par tusindlapper 
om året og er derfor en god anledning til at se på sparetips – både de nemme 
og dem, der kræver lidt tilløb.

Ved at sænke temperaturen i hjem-
met med bare en grad, kan der spares 
mange penge på varmeregningen.
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nemlig kravene til energiselskaberne om 
at skaffe besparelser på varme og el. Det 
betyder formentlig, at familien Danmark 
får lettere adgang til gratis rådgivning 
samt måske gratis energitjek af boligen 
og tilskud til energibesparelser.

Desuden kan husstande med bræn-
deovn – eller mulighed for at installere 
en – glæde sig over, at der fortsat ikke er 
afgifter på brænde. Politisk har der ellers 
været fokus på dette »hul« – for halvde-
len af forbrugerprisen på energi går til 
skatter og afgifter, for nogle energityper 
endda væsentligt mere.

Nemt at spare
Samtidig peger brancheforeningen 
Dansk Energi på, at det faktisk er ret let at 
skære en del af energiregningen.

»Den gennemsnitlige familie kan 
snildt sænke sin udgift med et par tusin-
de kroner om året. Mange har det noget 
varmere end de 21 grader, vi anbefaler. 
Og hver grad, man kan sænke tempera-
turen med, giver typisk 600-1.200 kroner 
i årlig besparelse. Der er også nemme 

penge at hente ved at skifte til sparepæ-
rer og være opmærksom på standby-
forbrug på for eksempel TV-apparater 
og computere,« siger forbrugerekspert 
Richard Schalburg.

Hvis køleskabet, vaskemaskinen eller 
andre hårde hvidevarer har nogle år på 
bagen, kan der ligge 300-600 kroner i 
årlig strømbesparelse med en ny A+++-
model.

Richard Schalburg foreslår også at 
finde energiattesten frem, hvis boligen er 
købt inden for de senere år.

»Det er en god tjekliste, fordi en eks-
pert har gået boligen igennem. Se, om 
anbefalingerne allerede er blevet ført ud i 
livet,« lyder rådet.

Penge fra puljer
Andre spareøvelser kræver mere forbe-
redelse og større investeringer, eksem-
pelvis at få bedre isolering, at skifte til 
fjernvarme eller måske få opsat solcelle-
anlæg. De er faldet meget i pris og vinder 
hastigt frem i parcelhuskvartererne.

»Som udgangspunkt kan det bedst 
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Den gennemsnitlige familie kan sænke sin udgift 
med et par tusinde kr. om året. Mange har det varme-
re end de 21 grader, vi anbefaler. Hver grad, man kan 
sænke temperaturen med, giver 600-1.200 kr. i årlig 
besparelse. 

Richard Schalburg, forbrugerekspert 



betale sig at energirenovere, når boligen 
alligevel skal vedligeholdes eller forbed-
res. For eksempel at isolere når det gamle 
tag alligevel skal skiftes, eller få energi-
ruder, når vinduerne skal skiftes. Mange 
parcelhuse er fra 1960erne og 1970erne, 
og de står snart over for større renove-
ringer,« siger Camilla Damsø Pedersen, 
chefkonsulent i brancheorganisationen 
Dansk Byggeri.

Flere end 270.000 personer benyt-
tede bolig jobordningen eller hånd-
værkerfradraget sidste år, og godt hver 
tredje brugte fradraget helt eller delvis til 

energibesparelser. Ordningen fortsæt-
ter frem til nytår med fradrag på op til 
15.000 kroner per voksen i husstanden.

I 2013 kommer en ny, målrettet grøn 
støtteordning, men den nærmere model 
kendes ikke. Dog er der et loft på 500 
mio. kr., og det er for lidt, mener blandt 
andre Dansk Byggeri. B
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Boligpriser

Udbudspriser på villaer
Top10

Kommune  Kr/m2

Gentofte  42.125

Frederiksberg  41.981

Rudersdal  34.426

Lyngby-Taarbæk  33.294

Hørsholm  31.565

København  29.091

Gladsaxe  27.602

Dragør  26.175

Furesø  24.813

Helsingør  24.715

Udbudspriser på ejerlejligheder
Top10

Kommune  Kr/m2

Hørsholm  28.700

Frederiksberg  27.815

Gentofte  27.783

Middelfart  26.133

København  24.942

Dragør  24.698

Aarhus  24.465

Rudersdal  24.376

Lyngby-Taarbæk  22.145

Greve  21.213

Udviklingen i boliger til salg
(alle boligtyper minus grunde)
Seneste syv dage – Top10

Kommune                                             Udvikling

Gentofte   10,48 pct.

Hørsholm  4,78 pct.

Frederiksberg  3,53 pct.

Egedal  3,28 pct.

Glostrup  2,44 pct.

Struer  1,90 pct.

Odense  1,82 pct.

Rudersdal  1,79 pct.

Roskilde  1,67 pct.

Lyngby-Taarbæk  1,58 pct.

Prisfald på villaer og ejerlejligheder
Seneste syv dage - Top10

Kommune                               Gns. prisændring

Lolland  -14,08 pct.

Norddjurs  -13,35 pct.

Guldborgsund  -11,49 pct.

Vordingborg  -11,06 pct.

Nordfyns  -10,29 pct.

Aabenraa  -10,15 pct.

Frederikshavn  -10,14 pct.

Gribskov  -9,73 pct.

Haderslev  -9,49 pct.

Varde   -9,44 pct.

Kilde: Boliga

Tys-tys-tilskud. 
Energiselskaberne 
skal hvert år levere 
kæmpebesparelser, 
og det udløser tilskud 
på næsten trekvart 
milliard kroner, men 
kun få forbrugere 
kender de store puljer.

Af Nils-Ole Heggland
// nohe@berlingske.dk

Store prishop på varme og el lurer lige om 
hjørnet, selv om finanskrisen har sat realløn-
nen i bakgear for mange danskere. Indbyg-
gerne i hovedstaden vil blive ramt med afgifts-
hop, der kan gøre varmen op til 20 pct. dyrere.

Det kan blive følgen af de igangværende 
forhandlinger om et nyt energiforlig og dertil 
finansloven, som skruer op for den såkaldte 
NOx-afgift fra 1. juli.

Urskoven af energiafgifter bliver ikke min-
dre tæt, så lad os se på det mindst komplice-
rede – elektriciteten – først:

Her bruger en gennemsnitsfamilie i et par-
celhus på 130 kvadratmeter typisk 4.000 kilo-
watttimer (kWh) om året til at holde vaske-
maskine, TV-apparater og PCer i gang og lyset 
tændt. Det udløser i øjeblikket en regning på 
cirka 8.900 kroner. NOx-afgiften forøger udgif-
ten med beskedne 15 kroner, mens energiud-
spillet fra klimaminister Martin Lidegaard (R) 
drejer på skatteskruen med 300 kroner.

Dermed sender øgede afgifter prisen op 
med cirka 3,5 pct. – ud over eventuelle stignin-
ger på prisen for selve energien.

Dyrt for hovedstaden
Stigningerne er større i både kroner og pro-
cent på varmeområdet, hvor reglerne også er 
mere indviklede. De afhænger nemlig både 
af økonomien i det lokale energiselskab og af, 
hvordan varmen bliver fremstillet.

I procent venter den dyreste merregning 
kunderne i København og nabokommu-

nerne. Her bruger langt de fleste fjernvarme, 
som er ret billig i kraft af stordriftsfordele og 
effektive kraftværker.

Den årlige varmeudgift for modelfamilien 
i parcelhuset er nogle steder nede omkring 
10.000 kroner, mens afgifterne kan stige med 
næsten 2.000 kroner – eller  tæt på 20 pct.

Mange af landets godt 400 fjernvarmesel-
skaber har derimod mindre opland, knap så 
effektiv produktion og bruger biogas og andre 
brændselsformer, som bliver hårdt ramt af de 
nye afgifter.

Ekstraregning overstiger 3.000 kroner
Merprisen kan ifølge brancheorganisationen 
Dansk Fjernvarme let blive mere end 3.000 
kroner for gennemsnitshuset, og med priser 
på op imod 20.000 kroner giver det et hop på 
15 pct.

Selv om fjernvarme efterhånden når ud til 
flere end 60 pct. af husstandene, så er naturgas 
og fyringsolie stadig ret udbredt i eksempelvis 
forstæderne til København. Her er den årlige 
udgift i størrelsesordenen 20.000 kroner, 
mens skatterne leverer en ekstraregning på 
godt 2.000 kroner eller cirka ti pct.

Størrelsen af de kommende afgifter afhæn-
ger af det endelige energiforlig, men udspillet 
fra SRSF-regeringen bygger et langt stykke ad 
vejen på oplægget fra den tidligere VK-rege-
ring, så danskerne er nærmest helt sikre på at 
få højere energiregninger.

De øgede afgifter skal medvirke til, at vind-
kraft og anden vedvarende energi med tiden 
helt afløser kul, olie og naturgas, og at vi alle 
skruer ned for energiforbruget.  B 

Nye skatter øger  
varmeregningen

Prishop. Københavnerne bliver ramt hårdt, når 
afgifterne på varme og el stiger op til 20 procent 
de kommende år.

INFOGRAFIK / MADS FÆRCH KILDE / DANSK ENERGI, DANSK FJERNVARME OG KLIMAMINISTERIET

Så meget stiger skatten på varme og el

Fjernvarme, storbyer

Fjernvarme, små værker

Naturgasfyr

Oliefyr

13.100 kr.***

13.100 kr.***

19.000 kr.

21.600 kr.

1.700 kr.

1.500-3.000 kr.

2.000 kr.

2.000 kr.

Nuværende 
pris

150-200 kr.

op til 700 kr.

100 kr.

150 kr.

Finanslov 
(NOx-afgifter)*

Energi-
   udspil**

Nuværende 
pris

Finanslov 
(NOx-afgifter)*

Energi-
   udspil**

Standardhus på 130 kvm,  18,1 MWh/år

8.900 kr. 300 kr.15 kr.

VARME

Standardhus på 130 kvm,  18,1 MWh/årEL

Elektricitet

* Afgiften på at udlede NOx træder i kraft 1. juli 2012. De anførte beløb viser udgiten på 
helårsbasis.

** Baseret på regeringens udspil til energiforlig. Viser den årlige effekt, men tager ikke højde 
for eventuelle prisstigninger på selve energien eller for ændrede energi-/brændselsformer.

*** Fjernvarmeprisen for standardhuset svinger fra 7.500 kroner op til typisk 20.000 kroner.

REDIGERET AF JON MATHORNE. LAYOUT: PIA ROSENGAARD/ BUSINESS /10. BERLINGSKE  /  2.SEKTION  /  LØRDAG 21.01.2012

4.000 kWh/år

Priserne på varme og el stiger som følge af energiforliget. Hvor meget regnestykket 
præcist kommer til at se ud vil afhænge af, hvordan følgelovgivningen strikkes sam-
men. Ovenstående resultater er derfor ikke endegyldige.
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VARME
 H Hold varmen på 20-21 grader – hver grad, du sænker temperaturen med, sparer typisk 

600-1.200 kr. 

SÅDAN 
SPARER 
DU PÅ 
ENERGIEN EL

 H Udskift traditionelle glødepærer med spa-
repærer og spar 50-100 kr. om året per pære.

 H Sluk for TVet, videoen og andre apparater 
med standby-forbrug. Spar 300-600 kr.

 H Få en el-spareskinne til f.eks. PC og printer 
på hjemmekontoret.

 H Behold låget på gryden, når du koger vand 
og tilbereder mad.

 H Kør vaskeprogrammet på lidt lavere tem-
peratur.

 H Udskift køleskab, fryser, opvaskemaskine 
og vaskemaskine med ti år på bagen med 
A+++-modeller og spar 300-600 kr.

 H Se flere tips på de følgende sider

 H Skru helt ned for radiatoren, når du lufter ud.

 H Hold radiatoren på konstant temperatur, 
f.eks. trin 2 eller 3.

 H Hav altid flere radiatorer i gang – det sikrer 
god udnyttelse af varmesystemet.

 H Luk dørene i din bolig, især hvis du vil have 
et køligt soveværelse – ellers kommer radiato-
rerne i de varme rum på unødigt overarbejde.

 H Test din termostat en-to gange om året.

 H Brænde er fortsat fritaget for energiafgifter.
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STØRRE 
PROJEKTER

 H Isolering af hulmure og/eller tag kan tit skære fem til ti pct. af varmeregningen.

 H Skift fra enkeltlagsglas til energiruder kan give pæne besparelser.

 H Skift fra naturgas og især oliefyr til fjernvarme kan spare familien for flere tusinde kroner – 
afhængig af den lokale varmepris.

 H Overvej energiforbedringer, hvis du alligevel bygger om eller sætter i stand – det holder 
prisen nede.

 H Solcelleanlæg er faldet meget i pris og kan levere en stor del af strømmen gratis.

 H Energiselskaberne skal fremover øge rådgivning og støtte til spareprojekter.

 H Boligjobfradraget giver året ud skattefradrag på op til 15.000 kr. per voksen i husstanden.

 H Fra 2013 kommer en ny grøn støttepulje – modellen er endnu ikke offentliggjort.

FÅ MERE AT VIDE
 H Få din bolig vurderet på goenergi.dk/forbruger/boligtjek

 H En del kommuner og energiselskaber tilbyder gratis energitjek og rådgivning.

 H Få spareråd på goenergi.dk

 H Find også spareråd hos dit energiselskab, f.eks. dongenergy.dk, ke.dk (Københavns  Energi), 
frb-forsyning.dk (Frederiksberg Forsyning) og seas-nve.dk

KILDER: DANSK BYGGERI, DANSK ENERGI, GO’ENERGI OG TEKNIQ.



Skift cirkulationspum-
pen og spar stort

De fleste af os har hørt det før – 
og glemt det igen. Og hver gang 
det omtales på ny, tænker vi: 
»Nu skal jeg da også se at have 

det gjort.« Så går dagen, aftenen, morgen-
dagen, ugen, måneden og året... Og så er 
det svært at huske, hvornår det egentlig 
var, man glemte det gode man ville. 

Så hører vi det igen: »Spar penge – og 
det endda med god samvittighed.«

»Nu skal jeg da også se at have det 
gjort,« tænker man.

Og det med god grund. For med en 
mindre investering kan man nemlig 
spare stort på elregningen og samtidig 
reducere udledningen af CO2.

Fidusen er, at skifte den eller de gamle 
cirkulationspumper – der sender det 
varme vand rundt i husets centralvarme-
anlæg og vandforsyning – ud med en ny 
og A-mærket, en såkaldt A-pumpe, der 
i det her på side viste tilfælde kan fås til 
ca. 1.400 kr. på nettet og så er der jo bare 
arbejdslønnen til blikkenslageren.

Tilpasser sig husets rytme
Hvor en ældre ikke-A-mærket cirkulati-
onspumpe kører konstant, vil en mo-
derne A-pumpe følge behovet i huset og 
dermed reducere driftsomkostningerne 
betydeligt. Mens en konstant snurrende 

pumpe ifølge Go’ Energi koster dig op 
mod 900 kr. om året på elregningen, vil 
en moderne A-pumpe løbe op - eller ned 
i – kun 100 kr. 

Forbruget for en ikke-A-pumpe lig-
ger på mellem 175 og 500 kWh om året, 
hvilket er op mod 10 procent af de årlige 
el-udgifter i en typisk hustand  og det får 

Af Jon Arskog // joar@berlingskemedia.dk

Hjemmets store strømsluger er den gamle cirkulationspumpe. Skift til en A-
pumpe og spar mange penge og CO2.
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Go’ Energi til at anbefale udskiftning af 
alle pumper, der ikke er A-mærkede – 
også selv om de ikke er gået i stykker.

Ifølge Go’ Energi har et almindeligt 
parcelhus 1 eller 2 cirkulationspumper, 
men har man f.eks. solvarme kan man 
have op til 4 cirkulationspumper, der 
cirkulerer varme fra kedel til radiatorer/
gulvvarme, fra kedel til varmtvands-
beholderen, fra solvarmeanlægget til 
varmtvandsbeholderen og fra varmt-
vandsbeholderen  til varmtvandssyste-
met. Potentialet for den enkelte er altså 
muligvis større end de op til 800 kr. pr. 
pumpe. Og så er tilbagebetalingstiden 
på investeringen jo til at overse.

800.000 hustande kan spare
Teknologisk Institut anslår, at 800.000 
danske husstande har en forældet cir-
kulationspumpe. Det landsdækkende 
potentiale for at reducere udledningen 
af CO2, opnå besparelser og dermed få 
flere penge til sjove ting er altså stort. 

Hvis alle fik A-pumper, ville vi såle-
des, ifølge Go’ Energi kunne reducere 
udledningen af CO2 med 200.000 tons 
– og spare op mod 640 mio. kr. på elreg-
ningen om året – vel at mærke, hvis vi 
taler om en pumpe, der skal skiftes.

 H En måde at tjekke om cirkulations-
pumpen er forældet, er ved at tage et 
kig på fronten af den. Her skulle gerne 
være angivet et spænd på dens for-
brug. Er det det mindste watt-tal over 
50 watt , bør du skifte den uanset alder. 

 H Har den indstillingstrin fra f.eks. 1 til 
3, er det en ældre pumpe der 100 pro-
cent er klar til at blive udskiftet. Er der 
kun et håndtag til at regulere driften, 
skal den også skiftes.

 H Husk at pumper til husets vandfor-
syning skal installeres af en autoriseret 
gas- og vandmester. Pumper til radia-
toranlægget må du godt montere selv.

 H Er din varmtvandspumpe overflø-
dig? Tjek det let ved at slukke for den. 

TJEK DIN 
CIRKULATIONSPUMPE

Er der kort afstand fra varmtvandsbe-
holderen til vandhanen, er den måske 
overflødig. Når du har slukket den tæn-
der du for det varme vand. Tager det 
ikke voldsomt meget længere tid end 
normalt, kan du måske leve med ven-
tetiden. Vil du undersøge, om din pum-
pe er for dyr? Beregn dit forbrug på: 
http://www.goenergi.dk/forbruger/va-
erktoejer/beregnere

 H På GoEnergi.dk finder du en oversigt 
over alle A-mærkede pumper i Dan-
mark. Hvilken du skal anskaffe afhæn-
ger af dit varmeanlæg og dets tryk. Få 
evt. vejledning hos leverandøren el-
ler en blikkenslager. Se oversigten på: 
http://www.goenergi.dk/forbruger/
vaerktoejer/produktlister/indeklima/a-
pumper
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Håndværkerfradrag 
fortsætter i år

Trods sin levetid på godt et halvt 
år har håndværkerfradraget eller 
boligjobordningen allerede haft 
en omtumlet tilværelse. Men 

året ud er det fortsat muligt at sikre fami-
lien næsten 10.000 statslige tilskudskro-
ner til at udskifte vinduer, renovere taget 
eller gøre andet ved boligen.

Fradraget trådte i kraft i juni sidste år, 
fordi den daværende VK-regering ville 
stimulere økonomi og beskæftigelse. 
Ordningen omfattede en bred vifte af 
håndværksopgaver og -service og var 
således ikke målrettet arbejde med ener-
gibesparelser.

SRSF-regeringen arvede ordningen 
uden den store begejstring, men valgte 
at lade den fortsætte stort set uændret 
igennem 2012 - blandt andet fordi mange 
håndværkerfirmaer efterhånden kunne 
mærke en positiv effekt.

Vind ind, olie ud
Ved årsskiftet gennemgik ordningen 
mindre justeringer, og som noget nyt er 
det nu muligt at få støtte til at opsætte 
små vindmøller på samme måde, som 
solcelleanlæg allerede var omfattet.

Til gengæld er det slut med at få øko-

nomisk hjælp til at installere, reparere og 
udskifte oliefyr, som især er udbredte i 
landområderne.

Oliefyr skal med tiden helt udfases, og 
derfor er det ulogisk at støtte det formål, 
mener regeringen.

Håndværkerarbejde på sommerhuse 
er stadig ikke omfattet, selv om flere 
borgmestre i udkantskommuner har 
slået til lyd for det.

Boligjobordningen er fortsat baseret 
på et fradrag for arbejdsløn - hver voksen 
i en husstand kan fratrække op til 15.000 
kroner.

For en familie med to voksne kan det 
give fradrag på op til 30.000 kroner og 
dermed udløse en samlet skatterabat i 
størrelsesordenen 10.000 kroner.

Overordnet støtter ordningen fortsat 
såvel håndværksarbejde i helårsboliger 
som serviceopgaver i hjemmet.

Kun fradrag for arbejdslønnen
Blandt de godkendte håndværksopga-
ver er renovering og udskiftning af tage 
og vinduer, malerarbejde, isolering, en 
række reparationer samt udskiftning af 
køkken og bad. Men kun selve arbejds-
lønnen - og ikke materialer - udløser 

Af Nils-Ole Heggland // nohe@berlingske.dk

Forlængelse. Boligjobordningen var tæt på at blive lukket ved nytår, men 
fortsætter i 2012 - dog med få justeringer. Fra næste år bliver fradraget lagt 
helt om.
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eksempelvis rengøring, vinduespuds-
ning, børnepasning og havearbejde.

Ved næste årsskifte stopper ordnin-
gen helt - et år tidligere end oprindeligt 
planlagt. Efter planen skal den afløses af 
en pulje til energirenoveringer.

Endnu er sløret ikke løftet for, hvordan 
den nye pulje bliver strikket sammen.

Udformningen kan muligvis bero på 
resultatet af de langstrakte politiske for-
handlinger om en ny energiaftale, som 
foregår i disse dage. B

LÆS MERE om håndværkerfradraget på 
www.skat.dk under »Servicefradrag (hånd-
værkerfradrag)«.

Boligjobordningen lægges helt om næste år. I år er der stadig fradrag på 
15.000 kr. for håndværkerlønnen pr. voksen i en hustand. 
(Foto: Jim Deleuran)
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I 2010 brugte landets energiselskaber 
734 mio. kroner på at opnå besparel-
ser på energiforbruget.

De er nemlig forpligtede til hvert år 
at bidrage til lavere energiforbrug ifølge 
en flerårig aftale med daværende klima-
og energiminister Lykke Friis ( V). De fær-
reste har formentlig hørt om puljerne, 

men alligevel fik almindelige husstande 
penge for at levere i alt omkring en tred-
jedel af besparelserne.

»Cirka halvdelen blev leveret af indu-
strien, mens energiselskaberne selv har 
skaffet omtrent fem pct. ved for eksem-
pel at forbedre deres egne ledninger,« 
siger chefkonsulent Kamilla Thingvad 

Sparefonde uddeler 
milliontilskud i stilhed

Varmeregningen stiger, men to ud af tre husejere kan spare tusindvis af ener-
gikroner ved at isolere - og endda få tilskud til det. (Foto: Erik Refner/Scanpix 
2012)

Tys-tys-tilskud. Energiselskaberne skal hvert år levere kæmpebesparelser, 
og det udløser tilskud på næsten trekvart milliard kroner, men kun få forbru-
gere kender de store puljer.

Af Nils-Ole Heggland // nohe@berlingske.dk
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Sektoren omfatter også fjernvarme-
virksomheder, gasselskaber og oliesel-
skaber.

I hvert af årene 2010 til 2012 skal de 
samlet levere besparelser for 1,7 mia. 
kilowatt-timer ( kWh) - det svarer ek-
sempelvis til elforbruget i godt 400.000 
gennemsnitlige husstande. I 2010 nåede 
de målet og mere til med besparelser for 
næsten to mia. kWh.

To modeller for tilskud til private
Sparemålene bliver typisk nået ved, at 
energiselskaberne »køber« besparelser 
i virksomheder, som udskifter maski-
neri eller renoverer, så energiforbruget 
skrumper.

Men private får altså også del i puljer-
ne, og det sker typisk med to modeller.

I den ene model samarbejder energi-
selskabet med en række håndværkere og 
installatører, som for eksempel udskifter 
vinduer, isolerer eller skrotter oliefyret 
og kobler boligen på den mere miljø-
venlige fjernvarme. Håndværkeren får 
tilskuddet fra energiselskabet og afreg-
ner siden med kunden.

I den anden model får forbrugeren 
tilskuddet direkte fra sit energiselskab.

Uanset model er det dog vigtigt at sikre 
sig grønt lys fra energiselskabet, inden 
arbejdet går i gang, og nogle steder kan 
energiselskabet hjælpe med at finansiere 
projektet.

Mange selskaber har information om 
tilskud til forbrugere på internettet, og 
nogle har også værktøjer, som viser, hvor 
stort tilskuddet kan blive ved et konkret 
projekt.

Og samlet ligger er der altså rundt 
regnet trekvart mia. kroner at hente i 
sparepuljerne hvert år.

 H Få spareråd, og tjek, om dit energi-
forbrug ligger i bund eller er for højt på: 
www.goenergi.dk.

 H De fleste energiselskaber har også 
spareråd på hjemmesiden.

 H www.energisparesiden.dk fortæller 
mere om, hvor og hvordan du kan få 
del i energiselskabernes sparepuljer.

 H Mange energiselskaber giver tilskud 
til energiprojekter i private husstande 
- i Storkøbenhavn eksempelvis Dong 
Energy ( www.dongenergy. dk), Kø-
benhavns Energi ( www.ke. dk) og Fre-
deriksberg Forsyning (www.frb-forsy-
ning. dk).

 Y Læs mere om håndværker-
fradraget eller boligjobordningen på 
www.skat.dk.

LINKS TIL

Sådan sparer du



FFor en del boliger med 
moderne gasfyr kan det 
ikke betale sig at skifte.
Ole Albæk Pedersen, 
direktør i HMN Naturgas

Spar tusinder af kroner 
med fjernvarme

Tusinder af familier i hovedstads-
regionen og landets større byer 
kan med fordel skrotte fyret i 
parcelhuset, villaen eller række-

huset og skifte til fjernvarme, og det kan 
skære adskillige tusindlapper af varme-
regningen, som er en af de store udgifts-
poster på husholdningsbudgettet.

»Vi ser mange konverteringer til fjern-
varme i øjeblikket, fordi det kan betale 
sig for husejerne,« siger direktør Kim 
Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Interesseorganisationen for godt 400 
varmeselskaber har opgjort, at standard-
huset på 130 kvadratmeter i 2011 havde 
en gennemsnitlig udgift til opvarmning 
på 13.070 kroner med fjernvarme, mens 
naturgas kostede 19.156 kroner. Olie løb 
op i hele 29.016 kroner.

Er huset større eller dårligere isoleret, 
er den årlige udgift – og dermed gevin-
sten ved at skifte – tilsvarende større. Og 
omvendt kan besparelsen være mindre, 
hvis boligen er knap så stor eller godt 
isoleret, eller hvis der er god gang i bræn-
deovnen.

Udsving i priser
Prisen på naturgas og olie kan svinge 
meget, for eksempel ved uro i Mellem-
østen. Fjernvarmeprisen er derimod 
mere stabil over tid, men varierer til 

Besparelser. Titusindvis af parcelhusejere i Storkøbenhavn kan hoppe fra 
naturgas til fjernvarme og skære store lunser af varmeregningen.

Af Nils-Ole Heggland // nohe@berlingske.dk

Der er ved at blive etableret � ernvar-
merør på en byggeplads i Hørsholm. 
Rørene skal tilsluttes et � ernvarme-
værk i  Birkerød. Foto: Lars Bahl
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Vi ser mange konverteringer til fjernvarme i 
 øjeblikket, fordi det kan betale sig for husejerne.

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme

gengæld lokalt.
I hovedstadsområdet og en del større 

provinsbyer har de fleste varmeselska-
ber stordriftsfordele og kun begrænsede 
varmetab i rørene, fordi bygningerne 
ligger tæt på hinanden.

I Rødovre slap standardfamilien sidste 
år med en varmeudgift på knap 8.000 
kroner. I den billige ende lå ifølge Energi-
styrelsen også Frederiksberg med 10.700 
kroner og Hvidovre med cirka 12.000 
kroner.

Med Folketinget i ryggen
På landsplan vil politikerne gerne sende 
naturgasfyr og oliefyr på pension og i 
stedet udbrede fjernvarmen, hvor var-
men produceres centralt – helst med 
biomasse og anden vedvarende energi.

Adskillige kommuner og lokale var-
meselskaber er i fuld gang med at udbyg-
ge fjernvarmen, så mange flere boligejere 
får mulighed for at koble sig på. I øjeblik-
ket er fjernvarmen blandt andet ved 
at blive rullet ud i Hellerup, det sydlige 
Gladsaxe, Høje-Taastrup, Birkerød, Køge, 
Roskilde og Værløse.

Gevinst i Gentofte
Gentofte Kommune vil frem til 2026 
udbrede fjernvarmen til stort set alle 
boligområder og skønner, at besparel-
sen kan ligge på omkring 25 procent. 
Vestforbrænding, som leverer varme til 
blandt andet Ballerup og Herlev, anslår 
besparelsen til 10-15 procent.

Investeringerne afhænger af forhol-
dene i boligen og af prisstrukturen i det 
lokale varmeselskab, som enten er ejet af 
kommunen eller af forbrugere.
Gentofte vurderer, at fjernvarmeinstal-
lation og vvs-arbejde inde i husene – som 
typisk ikke er så små i dén kommune – 
kan beløbe sig til 30.000-60.000 kroner. 
Til gengæld er det normalt gratis at blive 
koblet på varmenettet.

Den største gevinst venter, hvis et 
aldersstegent naturgasfyr skal skrottes, 
så husejeren under alle omstændighe-
der skal investere  enten i nyt fyr eller i 
fjernvarme.

»Står husejeren i Gentofte alligevel 
over for at udskifte sit fyr, er der ingen 
tvivl om, at fjernvarmen er mest attrak-
tiv,« siger Ole Albæk Pedersen.

Han er direktør i HMN Naturgas med 
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240.000 gaskunder og repræsenterer 
dermed en af fjernvarmens største kon-
kurrenter, men erkender, at fjernvarmen 
mange steder i Storkøbenhavn er billige-
re end naturgas. Hvis der fortsat er gode 
år i gasfyret, skal husejeren investere en 
del for at komme på fjernvarme, og det 
mindsker den årlige besparelse.

Strid om varmetal
I Gentofte har kommunen på sin hjem-
meside opstillet en måler, hvor husejere 
kan indtaste sine data og se, hvor stor 
besparelse der lurer ved et skifte. Vest-
forbrænding bruger en anden model i 
arbejdet med at udbygge de eksisterende 
varmenet. Selskabet går efter boligblok-
ke og andre storkunder, men tager gerne 
enfamilieshuse med, dér hvor varme-
rørene kommer forbi. Kunden betaler 
ét samlet beløb, fordi Vestforbrænding 

også står for vvs-arbejdet i boligen.
»Vi tager 12.000 kroner i tilslutnings-

omkostninger, men så er alt inkluderet,« 
siger teknik- og energichef Per Wulff.

Besparelserne afhænger også af, hvor 
effektivt det eksisterende gasfyr er, og 
Ole Albæk Pedersen fra HMN Naturgas 
mener, at fjernvarmekollegerne er lige 
kreative nok med regneark og lomme-
regnere.

»Nyere gasfyr er mere effektive end de 
forudsætninger, som bliver brugt. For en 
del boliger med moderne gasfyr kan det 
ikke betale sig at skifte. Vores selskab er 
stort set gældfrit om to år og kan sænke 
prisen, og de senere år har vi fået 2.000-
3.000 nye kunder per år. Naturgassens 
marked bliver givet mindre de kom-
mende år, men jeg tvivler på, at vi bliver 
helt udfaset.« B

Fødderne er ligeglade med hvor varmen kommer fra, men det er pengepun-
gen ikke. Med � ernvarme er der massive besparelser på varmeregningen. 
(Foto: Mads Jensen/Scanpix)
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 H Varmen produceres centralt og transporteres som opvar-
met vand via rør i jorden.

 H Danmarks første fjernvarme blev etableret i 1903 med af-
faldsforbrænding, som leverede varme til Frederiksberg Ho-
spital.

 H 62 pct. af alle husstande i Danmark har fjernvarme.

 H 1,6 mio. boliger er koblet på fjernvarme, en stigning på 
96.000 husstande fra 2007.

 H Danmark er verdensførende med stor eksport af rådgiv-
ning og udstyr til fjernvarme.

 H Fjernvarmeselskaberne er ejet af kommuner eller forbru-
gere og skal »hvile i sig selv« – er der overskud ét år, skal prisen 
sænkes året efter.

 H Et stort flertal på Christiansborg ønsker at udbygge fjern-
varmen – at udfase kul, olie og gas og at øge produktionen 
fra bl.a. biomasse, solvarme, biogas, vind og geotermi (varmt, 
underjordisk varm).

 H På landsplan kommer 46 pct. af fjernvarmen fra affald og 
anden vedvarende energi.

 H Fjernvarmen udbredes typisk på tre måder:

 H Varmesystemet kommer til nye byer (f.eks. Birkerød og 
Køge) eller naboområder til eksisterende net (f.eks. Gentofte 
og Gladsaxe).

 H Nybyggeri ved eksisterende varmenet får obligatorisk fjern-
varme.

 H Eksisterende fjernvarmenet fortættes, når parcelhuse og 
andre bygninger skifter fra olie eller naturgas, f.eks. når fyret er 
udtjent.

KILDER: DANSK FJERNVARME, INSTALLATØRFORENINGEN TEKNIQ OG LOKALE VARMESELSKABER

Kort og godt om fjernvarme
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 H En »unit« sender fjernvarmevandet videre til boligens radiatorer, bad 
og køkken.

 H Senere sendes det afkølede vand retur fra boligen til varmeværket. 

 H Den årlige besparelse – fraregnet udgift til investeringer – er typisk 10-
25 procent i forhold til naturgas.

 H Det er især oplagt at skifte, hvis fyret alligevel skal på pension.

 H Gennemsnitsprisen for fjernvarme til et standardhus på 130 kvadrat-
meter lå sidste år på 13.000 kroner.

 H Opvarmning med naturgas kostede godt 19.000 kroner, med olie 
29.000 kroner.

 H Fjernvarmeprisen er påvirket af lokale forhold og svinger fra knap 
10.000 til over 25.000 kroner. 

 H Generelt ligger priserne i hovedstadsområdet i den lave ende.

 H Fjernvarmeprisen er normalt ret stabil, mens naturgas og især olie kan 
svinge mere.

 H Forbruget af naturgas/olie afhænger af virkningsgraden, altså hvor ef-
fektivt fyret er.

 H En fjernvarmeinstallation koster typisk omkring 35.000 kroner.

 H Dertil kan der nogle steder komme en engangsbetaling for at blive 
tilsluttet fjernvarmenettet.

 H Boligjobordningen giver skattefradrag for arbejdsløn til at installere 
fjernvarme (se på www.skat.dk/servicefradag).

 H Et nyt gasfyr koster typisk 30.000-40.000 kroner.

 H Et gasfyr har en levetid på 10-25 år, en fjernvarmeunit på op til 40 år.

 H Se varmepriser og læs om udgifter til tilslutning hos det lokale varme-
selskab.

 H Ofte er det muligt at låne til investeringen i fjernvarme hos varmesel-
skabet.

 H Gentofte Kommune har en måler, der viser husstandens konkrete be-
sparelse ved fjernvarme.

KILDER: DANSK FJERNVARME, ENERGITILSYNET, HMN NATURGAS OG LOKALE VARMESELSKABER.

Fjernvarme og boligen
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 H CTR (Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og 
Tårnby) – omfattende lokale udbygningsplaner i Gentofte og 
Gladsaxe samt overvejelser i Tårnby. På Frederiksberg og i Kø-
benhavn har 98 pct. allerede fjernvarme.

 H Nordforbrænding (bl.a. Fredensborg, Helsingør, Hørsholm 
og Rudersdal) – udbygning i gang i Birkerød og Humlebæk.

 H VEKS (Køge, Roskilde og ti vestegnskommuner) – større ud-
bygninger i Hvidovre, Høje-Taastrup, Køge, Roskilde samt Rød-
ovre og senere i Greve og Ishøj.

 H Vestforbrænding – ejet af en række kommuner på Vesteg-
nen og i Nordsjælland, leverer fjernvarme til Ballerup, Herlev 
og Bagsværd i Gladsaxe. Udvider varmenettet de tre steder og 
er på vej til Værløse. 

KILDER: DIVERSE VARMESELSKABER OG KOMMUNER.

Fjernvarme i hovedstadsregionen
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