
ENERGITILSYNET | CENTER FOR VARME 

DECEMBER 2017 

 

Side 26/36 

EJERSKABSTYPERNES ANTALSMÆSSIGE OG MÆNGDEMÆSSIGE ANDEL AF 

FJERNVARMEDISTRIBUTIONSSEKTOREN 

Ca. 83 pct. af fjernvarmeforsyningerne (336 af 405) er forbrugerejede, jf. figur 9A. 

Imidlertid leverer de forbrugerejede forsyninger omtrent 34 pct. af fjernvarmen, jf. 

figur 9B. Dette indikerer, at de forbrugerejede fjernvarmeforsyninger typisk er 

relativt små i forhold til andre forsyninger målt på budgetteret varmesalg. Det 

modsatte gør sig gældende for de kommunale forsyninger, der leverer ca. 58 pct. 

af den solgte fjernvarme, men antalsmæssigt kun udgør ca. 12 pct. af fjernvarme-

forsyningerne (49 af 405). For de kommercielle forsyninger er andelen af den sam-

lede fjernvarmeleverance i samme størrelsesorden som andelen af kommercielle 

selskaber, hvilket skyldes, at de kommercielle forsyninger i gennemsnit er på stør-

relse med en gennemsnitlig forsyning i fjernvarmesektoren. Forholdet mellem 

ejerskabstyperne og deres gennemsnitlige budgetteret varmesalg kan ses i figur 10. 

FIGUR 9A OG 9B | EJERSKABSTYPERNES ANTALSMÆSSIGE OG MÆNGDEMÆSSIGE ANDEL AF FJERN-

VARMEDISTRIBUTIONSSEKTOREN, 2016/2017 

  

Kilde: Figuren er baseret på Sekretariatet for Energitilsynets inddeling af fjernvarmeforsyningerne efter ejerskabstype, ud fra hvem der 

har bestemmende indflydelse i selskaberne samt anmeldelser til Energitilsynet fra 2016/2017. 

Note: Det er kun forsyninger med leverance til husstande, der indgår i figuren. 
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De fire store fjernvarmeforsyninger i de fire største danske byer: København, Aar-

hus, Odense og Aalborg er alle kommunalt ejede, hvilket er en af hovedårsagerne 

til, at kommunale forsyninger leverer en langt større andel af fjernvarmen i Dan-

mark, end de antalsmæssigt udgør. Fjernvarmeforsyningerne i de fire største byer 

står alene for næsten en tredjedel (32 pct.) af fjernvarmesalget i Danmark. 

  


