
 

 

Side 1/2 

Ministeren 

 

 

Dato 

29. september 2022 

 

J nr. 2022 - 2976 

 

 

Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet 

Holmens Kanal 20 

1060 København K 

 

T:  +45 3392 2800 

E:  kefm@kefm.dk 

 

www.kefm.dk   

 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  

Christiansborg  

1240 København K 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  har i brev af d. 6. september 2022 stillet mig 

følgende spørgsmål 551 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Marie Bjerre (V). 

Spørgsmål 551 

Vil ministeren redegøre for, hvor mange af de varmeværker, som er omfattet af re-

geringens varmecheck, der har en lavere varmepris end sidste år, og hvor mange 

der har en uændret varmepris i forhold til sidste år?  

Der henvises til de priser der var anmeldt til Forsyningstilsynet, da L 158 om var-

mechecken blev fremsat den 1. april 2022. 

Svar 

Det fremgår af Aftale om målrettet varmecheck af d. 11. februar 2022, at varme-

checken målrettes varmekilder, der er særligt udsat for prisstigninger, herunder 

fjernvarmeområder med en gasandel på mere end 65 pct. eller områder baseret på 

kombinationer af el og gas med tilsvarende gennemsnitlige prisstigninger. 

 

Udvælgelsen af omfattede fjernvarmeområder i forbindelse med lovarbejdet er sket 

på baggrund af fjernvarmeområdernes brændselssammensætning. Andelen af 

brændsler i fjernvarmeselskabernes varmeproduktion, med ekstraordinære store 

prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022, blev benyttet som udvælgelseskrite-

riet1. 

 

Jeg har bedt Energistyrelsen redegøre for, hvor mange af de varmeværker, som er 

omfattet af regeringens varmecheck, som har en lavere varmepris end i 2021 jævn-

før de priser, som var anmeldt til Forsyningstilsynet d. 1. april 2022. De har oplyst 

følgende, hvortil jeg kan henholde mig: 

 

”Til at besvare spørgsmålet anvendes tal fra Forsyningstilsynets prisstatistik fra ja-

nuar 2022, som blev tilgængelig juni 2022. Forsyningstilsynets prisstatistik fra ja-

nuar 2022 var ikke tilgængelig, da L158 blev fremsat d. 1. april 2022. 

 

                                                      
1 De omfattede fjernvarmeområder er identificeret af Energistyrelsen på baggrund af informationer fra 
fjernvarmeselskabernes egne årlige indberetninger til Energistyrelsen, høring af og dialog med fjernvar-
meselskaberne samt informationer fra fjernvarmeselskabernes hjemmesider. Elkedler samt biogasan-
læg (kedler og kraftvarme) er i udvælgelsen sidestillet med gasanlæg, der anvender ledningsgas. El-
drevne varmepumper indgår også, men med 50 pct. vægtning.  
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I tabel 1 ses fordelingen i prisudvikling hos de 79 net eller prisområder, der fremgår 

af bilag 1 i L158 fra januar 2021 til januar 2022 jf. Forsyningstilsynets prisstatistik.  

 
Tabel 1 

Antal af net eller prisområder ift. udvikling af pris ifølge Forsyningstilsynets prisstatistik fra januar 

2022 

 PRISJUSTERING (+) UÆNDRET PRISJUSTERING (-)  UKENDT 

ANTAL 52 14 7 6 
 

 
Kilde: Energistyrelsen og FSTS 

Der er således syv net eller prisområder, der havde en lavere pris i januar 2022 

end i januar 2021. Den gennemsnitlige prisjustering for disse syv net eller prisområ-

der var -9 pct. Det bemærkes, at forskelle i fjernvarmepriser, ud over brændsels-

sammensætning og brug af opvarmningsteknologier, kan skyldes storskalaforhold, 

varmedensitet, graden af fleksibilitet i produktionen, el- og brændselskøbsaftaler, 

mængden af restafskrivninger, anvendelse af op- og nedregulering og lignende. 

  

Seks af de net, der fremgår af bilag 1, kunne ikke genfindes i Forsyningstilsynets 

prisstatistik. Det kan skyldes, at selskaberne er registreret under forskellige navne i 

de forskellige databaser. På baggrund af oplysninger fra nettene eller prisområder-

nes hjemmesider har to af dem sat prisen op og tre af dem har uændret varmepris. 

Det sidste net eller prisområde har det ikke været muligt at finde oplysninger om.” 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Dan Jørgensen 


