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• Fjernvarmen i hovedstadsområdet

• ”Organisering” af fjernvarmen i Gladsaxe

• Planer for udbygning med fjernvarme

• Økonomiske konsekvenser er for både nuværende og 

kommende fjernvarmekunder 

• Hvad er det vi kan tilbyde

• Hvor kommer varmen fra i dag og i fremtiden

Overskrifter



Film om fjernvarme
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Fjernvarme i 
Gladsaxe Kommune



Udbygningsplaner i
Gladsaxe Fjernvarme



• En gennemsnitlig tilslutningsandel for alle områderne på 85%. 

• Kunder tilbydes gratis tilslutning under udbygningen. 

• Der tilbydes en abonnementsordning (Model A).

Forudsætninger



Model A
• Vi fører fjernvarmen ind i huset
• Vi installerer fjernvarmeanlægget
• Vi sørger for service og vedligehold
• Vi udskifter fjernvarmeanlægget, når det 

er udtjent
• Du betaler over fjernvarmeregningen –

ca. 2.800 kr. om året (130 m² hus)

Model B
• Vi fører fjernvarmen ind i huset
• Du får selv en VVS’er til at udføre 

installationen
• Du er selv ansvarlig for service og 

vedligehold 

Hvilken model
skal jeg vælge?



Brugerøkonomisk konsekvens

Kundetype

Årlig merudgift ved 

fortsat udbygning*

(inkl. moms)

Lille kunde (10 MWh) 280 kr.

Mellem kunde (17 MWh) 476 kr.

Stor kunde (120 MWh) 3.358 kr.

*/ Beregninger udført af Rambøll, maj 2021



Dit fjernvarmeregnskab

• Villa på 130 m2

• 1.650 m3 gas* årligt 
– nyt gasfyr

*/ Anvendte gaspriser pr. 11. januar 2022



www.gladsaxefjernvarme.dk



Fjernvarmen skal være 

100 % CO2-neutral i 2025 

Verdens bedste 
varmekilder
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Data hentet fra CTR Miljødeklaration 2020



- Elkedler + varmelagre

- Store varmepumper

- Geotermi

- Power-to-X

- CCS

- Spildvarme

- ?

Verdens bedste 
varmekilder 2030
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Vi er klar til at hjælpe og svare på spørgsmål

• www.gentoftefjernvarme.dk

• info@ggfjernvarme.dk

• Tlf.: 70 20 58 50

mailto:info@ggfjernvarme.dk
mailto:info@ggfjernvarme.dk

