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Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet  

Christiansborg  

1240 København K 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet  har i brev af 22. september 2022 stillet 

mig følgende spørgsmål 553 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Marie Bjerre (V). 

Spørgsmål 553 

Vil ministeren redegøre for, hvor mange af de 79 varmeværker, som er omfattet af 

regeringens varmecheck, der også ligger i top 79 over varmeværker med højeste 

pris?  

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

mechecken blev fremsat den 1. april 2022. 

Svar 

Det bemærkes indledningsvist, at visse fjernvarmselskaber historisk set har haft 

høje priser og derfor stadig er blandt de dyreste områder, selvom de i fyringssæso-

nen 2021-2022 ikke har haft høje prisstigninger. Endvidere skal det bemærkes, at 

varmechecken havde til formål at blive tildelt husstande med varmekilder, der var 

omfattet af ekstraordinære prisstigninger, ikke dem med de højeste varmeregnin-

ger. 

 

Energistyrelsen har oplyst, at af de 79 dyreste selskaber ifølge Forsyningstilsynets 

prisstatistik fra januar 2022, som blev tilgængelig juni 2022, kunne 29 selskaber 

genfindes som net eller prisområde i bilag 1 i Lov om engangstilskud til husstande 

med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyrings-

sæsonen 2021-2022 (L158).   

 

Det betyder, at der var 50 selskaber, der ikke kunne genfindes som net eller pris-

områder, i bilag 1 i L158, der er i blandt de 79 dyreste selskaber ifl. Forsyningstilsy-

nets prisstatistik fra januar 2022. Energistyrelsen har oplyst, at forskelle i fjernvar-

mepriser, ud over brændselssammensætning 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. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Dan Jørgensen 

Offentligt
KEF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 553
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