
 
 

Prissammenligner ved forskellige varmesystemer – pr. 16. maj 2022 
 

Indhold: 

Tabel 1; Du har oliefyr 

Tabel 2; Du har naturgas 

Tabel 3; Du har elvarme – ikke varmepumpe 

Tabel 4; Alternativ; Luft-Vand-Varmepumpe eller fjernvarme-5762 
 

  



TABEL 1; Hvis du har oliefyr skal du kikke på denne tabel. 

Læsevejledning; Du finder først dit olieforbrug (blå kolonne til venstre). 

Da det er dyrere at opvarme dit hus med olie end med fjernvarme giver det god mening at du skifter til fjernvarme 
så hurtigt det kan lade sig gøre. Det kan ske fra 2024.  

Det betyder du skal opvarme dit hus med olie i 2022 og 2023.  

I 2024 skal du betale 35.000 kr (inkl. andelsgebyr og adm.-omkostninger) i tilslutning til fjernvarme. I den lysegrønne 
kolonne kan du se den samlede pris du skal betale til 2030, for olie og fjernvarme. 

 

 

 



TABEL 2; Hvis du opvarmer dit hus med naturgas skal du kikke på denne tabel. 

Læsevejledning; Du finder først dit gasforbrug (orange kolonne til venstre). 

Da det er dyrere at opvarme dit hus med gas end med fjernvarme giver det god mening at du skifter til fjernvarme så 
hurtigt det kan lade sig gøre. Det kan ske fra 2024.  

Det betyder du skal opvarme dit hus med gas i 2022 og 2023.  

I 2024 skal du betale 35.000 kr (inkl. andelsgebyr og adm.-omkostninger) i tilslutning til fjernvarme. I den lysegrønne 
kolonne kan du se den samlede pris du skal betale til 2030, for gas og fjernvarme.  

 

 



 

TABEL 3; Hvis du opvarmer dit hus med elvarme (ikke varmepumpe) skal du kikke på denne tabel. 

Læsevejledning; Du finder først dit elforbrug (grå kolonne til venstre). 

Det er dyrere at opvarme dit hus med elvarme end med fjernvarme. Din udfordring er at dit hus mangler 
vandbårdne radiatorer, til at opvarme de enkelte rum i dit hus. Det kan være at det ikke er muligt at trække vandrør 
rundt i huset til sådan radiatorer. 

En tommelfinger regel er at det koster ca. 45.000 til 60.000 kr at installere radiatorsystem.  

Investeringen i radiatorer skal lægges til prisen i yderste kolonne til højre. 

Da fjernvarme først kommer i 2024, skal du bruge din elvarme i 2022 og 2023, og beslutter du dig for fjernvarme skal 
investeringen i nyt radiatorsystem gennemføres i 2024. 

Et regneeksempel 

Bruger du fx 20.604 kWh og beholder du din elvarme vil du i 2030 have betalet 332.755 kr i varme. Kan du i dit hus 
installere radiator-system og får du fjernvarme vil du i 2030 skulle betale 164.556 kr + ca. 50.000 kr til 
radiatorsystemet + elvarme i 2022 og 2023 (ca 65.000 kr) = i alt ca 280.000 kr. Altså en besparelse på ca 50.000 kr 

 



 

TABEL 4; Valget mellem en luft-vand varmepumpe du selv ejer og fjernvarme-5762  

Hvis du vælger en god luft-vand varmepumpe, som du selv ejer, koster de typisk ca. 125.000 kr. 

Pga den store efterspørgsel er der for tiden ca et halvs års leveringstid. 

Læsevejledning; du anvender det kWh-tal i den gule kolonne som du fandt i Tabel 1, Tabel 2 eller Tabel 3 og 
genfinder den i den gule kolonne herunder.  

Så har du den samlede omkostning i år 2030 til en luft vand varmepumpe. 

Det kan du sammenligne med tal-værdien i den grønne kolonne, som er fjernvarme 5762. 

 

 

 


