
PARCELFORENINGEN FURESØ HAVEBY

GENERALFORSAMLING 2022 – FJERNVARME ?



Furesø Kommune –Varmeplan 2022

• Varmeplan 2022 vedtaget
• Vores område udpeget til muligt 

Fjernvarme område
• Kommende aktiviteter

• Borger info
• Er der interesse ? Skal være > 70 %
• Udarb projektforslag
• Godkend projektforslag – kommunen
• Udarbejd detailprojekt
• Anlægsperiode
• Idriftsæt – 2024 ?



Alternativer til Fjernvarme ?
• Man kan frit vælge alternativer til fjernvarme som

• Luft til vand varmepumpe
• Jordvarme
• Luft til Luft varmepumpe
• Solvarme

• Hvad med tilskud fra staten ?
• Vi kan stadig nå at søge tilskud – ny pulje til efteråret 2022
• Indtil projektforslaget for Fjernvarme er godkendt



Pris – konverter til fjernvarme
Beregner på Farum Fjernvarmes hjemmeside

Hvad med kælder ?
Vi har 150 + 50 m2 



Resultat

Det ser fint ud – MEN 
lad os se detaljerne



Detaljer for naturgas

12 kr – i 
underkanten nu 
– nærmere 16-17 

kr/m3



Detaljer for fjernvarme Prisen er pr 1/5:
1.823  kr/MWh



Aktuel energipris anvendes

Fordobling af årlig 
udgift når aktuel 

energipris anvendes



Energipris – hvilken pris skal vi regne med?

Fra FF hjemmeside:

Jeg har bedt om at se prognoserne  - har ikke modtaget 
noget…



Energipris – hvorfor så høj ?

Stor gas - andel



Etablering af fjernvarme



Abonnementsordning



Afkølingsbidrag



Afkølingsbidrag
• Temperaturen på vandet måles når det løber ind og ud af huset

• Difference temperatur beregnes – jo større jo bedre

• Hos FF skal den være mindst 30 grader – gennemsnit over et år

• Hvis den er under 30 grader så betal Afkølingsbidrag

• Typisk ved dårlig isolering – enkeltstrenget anlæg

• Eksempel:

• Afkøling 20 grader, forbrug 22 MWh

•Pris:  (30-20) * 22 * 8,05 = 1.771 kr/år



Arealberegning
• Prisen består af 
• Fast del   (til dækning af FF faste udgifter – løn, husleje mm)

• Variable del   (det faktiske forbrug * energiprisen)

• Den faste del fordeles blandt alle kunder efter deres areal

• Men hvordan beregnes arealet når man har kælder ?
• Typisk har man ikke fuld varme i kælderen

• Derfor ikke rimeligt hvis den skal tælle med 100 %

• BBR regner med vægtet areal



Arealberegning ifølge BBR

40 % af 
kælderarealet 

regnes med i det 
vægtede areal



Opmærksomhedspunkter - fjernvarme
• Prisen pr 1/5 er steget fra 616 kr til 1.823 kr

o Hvordan vil prisen udvikle sig?

o Har FF en prognose for de næste par år ?

o Hvorfor købes der ikke varme hos Vestforbrændingen ? – det gør Værløse 

Varmeværk og her er prisen 364 kr/MWh !!

• Har du kælder – hvordan skal den regnes med ?

• Afkølingsbidrag – kan vi slippe for det?

• Abonnementsordning – bliver den vedtaget på FF årsmøde ?

• Gratis stik og etableringsafgift – skal det også besluttes på FF årsmøde ?


