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1 INDLEDNING 

Denne delrapport beskriver udvikling og status på varmeforsyningen til boliger i Dan-
mark med fokus på udbredelsen af vedvarende energi i boliger. 
 
Rapporten udgør delrapport 2 i projektet ”Analyse af tiltag til fremme af VE teknologi 
samt anbefalinger”, der består af fem delrapporter samt en opsummerende rapport 
for alle delrapporter med tværgående konklusioner og anbefalinger, som illustreret 
herunder: 
 

 
 

2 OPSUMMERING 

Rapporten har til formål at kortlægge varmeforsyningen til boliger i Danmark med fo-
kus på vedvarende energi. Udviklingen indenfor sammensætningen af opvarmnings-
former søges ligeledes klarlagt. Der lægges særlig vægt på enfamiliesboliger i analy-
sen.  
 
Analysearbejdet er foretaget på baggrund af flere forskellige kilder herunder BBR-
data1 og data for anvendelsen af energikilder (brug af olie, gas, og træpiller mv.) Til-
sammen udgør kilderne i skrivende stund det bedst tilgængelige data. Der er enkelte 
differencer kilderne imellem, men tilsammen tegnes et ensartet billede af situationen 
på det danske marked og husstandenes valg og forsyning af varme. 
I gennemgangen fokuseres både på varmeforsyningen i alle typer husstande og i en-
familieshuse specifikt. 
Der anvendes forskellige begreber omkring varmepumper, som er uddybet i bilag 1, 
der beskriver de tre primære varmepumpetyper samt begreber for virkningsgrad af 
varmepumper.  
 
Fjernvarme, naturgas og brænde er dominerende i varmeforsyningen 
På følgende figur ses de indsamlede data for opvarmning i enfamilieshuse for hen-
holdsvis fordelingen på energikilder ved opvarmning og registrerede primære varme-
installationer: 

  

                                                
1 BBR: Bygnings- og boligregisteret. Et landsdækkende register med data om samtlige af lan-

dets bygninger og boliger 
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Opvarmningsform 
Andel af samlet  
opvarmning i 

enfamilieshuse 

Primær varme-
installation i  

enfamilieshuse 

Fjernvarme 29 % 47 % 
Brænde 20 %   0 % 
Naturgas 20 % 22 % 
Olie 10 % 16 % 
Træpiller*   8 %   3 % 
Varmepumper   6 %   3 % 
Elvarme   4 %   7 % 
Halm*   3 % - 
Solvarme   0,3 %   0 % 

Figur 1: Oversigt over opvarmningsformer og registrerede primære varmeinstallationer i enfamili-
eshuse 

* Træpiller og halm er opgjort samlet i andelen af primær varmeinstallationer 

 
Analysen viser, at fjernvarme er den mest udbredte form for primær varmeinstallation 
og største enkeltkilde til opvarmning i enfamilieshuse og i øvrigt også samlet på dan-
ske husstande. Naturgas står for ca. en femtedel af opvarmningen.  
Tabellen viser ligeledes, at olie er registreret som primær varmeinstallation i en langt 
større andel af enfamiliehusene sammenlignet med andelen af det samlede energibe-
hov, som disse kilder dækker. Det tyder på, at sekundær opvarmning med andre 
energiformer udgør en væsentlig del af opvarmningen i boliger registreret som hhv. 
el- og olieopvarmet.  
Tilsammen dækker brænde, træpiller, varmepumper, halm og øvrige VE-kilder 37 % 
af opvarmningsbehovet i enfamiliehuse, hvor langt størstedelen er fra diverse bio-
brændsler, mens varmepumper kun udgør 6 % af opvarmningen.  
 
Fjernvarme og varmepumper øges – oliefyr falder 
Udviklingen i antallet af registrerede varmeinstallationer viser, at antallet af varme-
pumper er blevet øget gennem de senere år (2010-2014). Således er det samlede 
antal af husstande med varmepumper som primær opvarmningskilde øget med 
29.337 stk. fra 2010 til 2014, så det samlede tal i 2014 var 51.617 husstande med 
varmepumper som primær opvarmningsform. Af denne stigning er ca. 75 % eller 
21.936 stk. installeret i parcel- og stuehuse. Andelen af parcel- og stuehuse med 
fjernvarme er til sammenligning steget med 20.288 stk. Tilvæksten i varmepumper er 
derved en smule større end fjernvarmeinstallationer for netop denne type boliger. 
Samlet er antallet af boliger med fjernvarme steget 66.393 stk. fra 2010 til 2014. Det 
skyldes, at tilvæksten i fjernvarme for rækkehuse og etageboliger er meget højere. 
Træpille- og halmfyr, som primær opvarmningsform er samlet steget med ca. 13.282 i 
husstandene – Selvom sidstnævnte ikke har modtaget meget fokus og prioritet rent 
energipolitisk. Det samlede antal af installerede gaskedler er desuden steget med 
14.821 fra 2010 til 2014. For oliefyr ses et markant fald på 63.264 registrerede pri-
mære varmeinstallationer over denne fire års periode, mens elopvarmede husstande 
falder med 3.326 stk. 
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Varmepumpetyper 
For varmepumper som primær varmeinstallation ses, at andelen af luft/vand varme-
pumpen er steget, og nu har overhalet jordvarmepumper. 
Det er ikke muligt at finde et eksakt tal for varmepumper installeret i danske hus-
tande. Et konservativt estimat lyder på ca. 155.000 varmepumper i DK i 2013, hvoraf 
ca.  45.000 er væskebårne anlæg (luft/vand og væske/vand), der typisk anvendes 
som primær varmeinstallation. Det reelle tal vurderes at være 10-15 % højere, da ikke 
alle varmeinstallationer og salg bliver registreret i hhv. BBR og salgsstatistikker.  
Luft/luft varmepumper udgør ca. 98.000 stk., mens de resterende varmepumper er 
brugsvands- og boligventilationsvarmepumper. 
 
Opfyldelse af politiske målsætninger 
Antallet af husstande med varmepumper stiger år for år, men det går langsomt i for-
hold til en total udfasning af fossile brændsler i opvarmning af husstande. Omvendt er 
opvarmning med brænde og anden biomasse steget stø, uden at der er lavet incita-
menter hertil. Transformationen til fossilfri opvarmning kan ikke bæres af biobrænds-
ler alene, og derfor skal udbredelsen af varmepumper øges, hvis målet skal nås.  
Skal både olie- og naturgasfyr udfases til fordel for varmepumper vil det med den nu-
værende implementeringshastinghed ske i ca. 2075, om end det må forventes at en 
stor del af oliefyrene i praksis vil blive udfaset inden med andre biomassebaseret op-
varmning og særligt træpillefyr. 

 
3 BESKRIVELSE AF DATAKILDER 

3.1 Energistyrelsens energistatistik 2012 

Energistyrelsens årlige energistatistik indeholder oplysninger om energiforsyning, 
konvertering og endeligt forbrug. Den baserer sig blandt andet på indberetninger fra 
landets energiselskaber, og må således anses for værende en valid datakilde. 

 
3.2 EHPA varmepumpestatistik 2013 

European Heat Pump Association, EHPA er en europæisk interesseorganisation, der 
repræsenterer majoriteten af den europæiske varmepumpeindustri og dens interes-
senter. EHPA udgiver årligt en markedsstatistik med data fra de enkelte europæiske 
lande, deriblandt Danmark. Datagrundlaget fra Danmark er årlige salgstal og indbe-
retninger, der indsamles af Energistyrelsen. Både Varmepumpefabrikanternes med-
lemmer såvel som de fleste ikke-medlemmer indberetter deres salgstal til Energisty-
relsen. Alle væsentlige og større aktører på det danske marked indgår dermed i 
EHPA’s markedsstatistik, som i den videre analyse derfor vurderes som valid og re-
præsentativ for det danske marked. Markedsstatistikken fortæller dog ikke noget om, 
hvilke boligtyper de forskellige varmepumpetyper er solgt til eller installeret i.     

 
3.3 Danmarks Statistik, Statistikbanken 

I denne statistikbank kan fremsøges statistik vedr. ”Boligopgørelsen” (emnekode 
BOL105), der indeholder information om danske boligers type, anvendelse, opvarm-
ningsforhold, mv. Den primære datakilde er Bygnings- og boligregisteret (BBR), hvil-
ket er et landsdækkende register med data om samtlige af landets bygninger.  
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Korrekt indberetning til BBR-registret er en pligt, der påfalder bygningsejer. En fuld-
stændig korrekt registrering kan derfor ikke forventes, idet bygningsejeren kan 
glemme eller være uopmærksom på denne pligt, f.eks. i forbindelse med udskiftning 
af et oliefyr til varmepumpe. Dog vil afgiftsreduktionen på el til varme, der blev intro-
duceret d. 1/1-2013 motivere de fleste bygningsejere til at lade deres varmepumpein-
stallation registrere i BBR. Det er nemlig en forudsætning for afgiftsreduktionen, at 
bygningsejerens varmeinstallation står registreret som el-baseret.  
I boligopgørelsen er det kun den primære varmekilde, der er registreret, og der findes 
ingen information om supplerende varmekilder, hvilket bevirket at salget og installatio-
nen af f.eks. luft/luft varmepumper til helårsbebyggelse ikke kan udledes af data. 
En væsentlig svaghed i Statistikbankens datagrundlag er kategoriseringen af varme-
pumpetyper, der kun tæller kategorien ”Varmepumpe”. Det er således ikke muligt at 
udlede, hvilke typer af varmepumper der er indeholdt i statistikken. Eftersom at regi-
streringen sker i forbindelse med primær opvarmning, må opgørelsen af varmepum-
per i langt overvejende grad dække over luft/vand og jordvarmepumper. 
En anden svaghed er forskellige former for databrud2, der bevirker, at kategorien ”var-
mepumpe” kun er indeholdt i statistikken fra 2010 og frem. Omvendt er det dog en 
styrke, at kategorien ”boligtype” er yderst detaljeret.  
Det skønnes, at data i boligopgørelsen er behæftet med en ikke kvantificerbar usik-
kerhed. Det vurderes dog samtidigt, at data er tilstrækkeligt validt til den videre data-
analyse og evaluering af den generelle udbredelse af varmepumper som primær var-
mekilde. Som datagrundlag for udbredelsen af varmepumper anvendt til supplerings-
varme kan kilden ikke bruges.  
 

3.4 Sammenkobling af datakilder 

Data fra EHPAs markedsstatistik og Danmarks Statistiks Boligopgørelse formodes 
indbyrdes at kunne at validere hinanden, idet korresponderende salgstal i markeds-
statistikken og ændringer i boligopgørelsen burde modsvare hinanden i en vis ud-
strækning. Dog er tallene i markedsstatistikken solgte fysiske anlæg, mens Boligop-
gørelsens tal vedrører boligernes varmeinstallation. En varmeinstallation kan forsyne 
flere hustande, hvilket bevirket, at de to kilder ikke direkte kan sammenlignes. Desu-
den kan en udskiftning af en eksisterende varmepumpe til en ny varmepumpe i 
samme bolig figurere som salg i markedsstatistikken, mens der ingen ændring vil 
være i at finde i boligopgørelsen. Alt i alt bevirker dette, som før nævnt, at de omtalte 
to kilder ikke direkte kan sammenlignes i valideringsøjemed, men dog alligevel indi-
kere en rimelig sammenhæng.  

 
3.5 Øvrige datakilder 

Der er i løbet af udarbejdelsen af dette notat forespurgt vedr. solvarme hos Dansk 
Solvarme Forening og hos øvrige brancheforeninger, hvor det syntes relevant at søge 
mere information eller verificere data, heriblandt DEBRA. 
 

 
  

                                                
2 Ændring i boligdefinition eller teknisk opgørelsesmetoder, f.eks. underinddeling af kategorien 

”elvarme” til ”varmepumpe”, ”elvarme” m.v.  
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4 VARMEFORSYNINGEN I DANSKE HUSSTANDE  

4.1 Historisk udvikling i varmeforsyningen i danske husstande 

Siden man i Danmark implementerede den første varmeforsyningslov i 1979 har de 
danske husholdningers varmeforsyning gennemgået en gennemgribende ændring. 
Loven indeholdt kommunale dekreter om kortlægning af energibehov og estimat af 
fremtidigt energibehov, hvilket var forudsætningen for en struktureret og effektiv var-
meplanlægning i forlængelse af gasprojektets vedtagelse samme år. 
Det efterfølgende årti blev der vedtaget flere energipolitiske tiltag med formålet at ef-
fektivisere og sikre energiforsyningen i Danmark. Som eksempler kan nævnes ind-
førslen af tilslutningspligten til kollektive varmeforsyningsanlæg i 1982, kraftvarmeaf-
talen i 1986, og forbud mod elvarme i ny bebyggelse i 1988. 
1990’erne var især præget af omstillingen fra få centrale ofte kulfyrede elværker til et 
stort antal gasfyrede decentrale kraftvarmeværker, der som led i fundet af olie og na-
turgas i Nordsøen skulle forsyne Danmark med el og varme som illustreret i Figur 2. 

 
Figur 2. Omstillingen fra få centrale fjernvarmeværker til flere hundrede centrale og decentrale 
kraftvarmeværker i perioden 1980-2005. Illustration: Energistyrelsen 

 
I starten af årtusindeskiftet har det især været energieffektivisering, energibesparelser 
og massiv udbygning af vindenergi og elektrificering, der har været et altovervejende 
tema i dansk energipolitik. F.eks. skærpes kravene til kedlers effektivitet løbende, li-
gesom det med virkning fra 2013 ikke længere er muligt at installere gas- og olieked-
ler i nybyggeri, eller udskifte oliekedler i eksisterende byggeri fra 2016 med fjern-
varme eller individuel naturgasforsyning som alternativ.  
Alt i alt er der inden for den danske varme- og elforsyning sket massive ændringer, 
frembragt af intet mindre end 33 forskelige politiske aftaler på energiområdet siden 
1985.  
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4.2 Overblik over varmeforsyningen danske hustande i dag 

Data fra Danmarks Statistik, statistikbanken (baseret på data fra Bygnings- og Bolig-
registeret, BBR) for de danske hustandes primære3 varmeinstallationer fremgår af Fi-
gur 3. Ifølge tallene er det overordnet set kun ca. 2 % af de danske husholdninger op-
varmet med varmepumper som primær varmekilde. Langt størstedelen, 58 %, af hus-
standene er forsynet med fjernvarme. Næstefter findes gas- og oliekedlerne, der for-
syner hhv. 14 % og 11 % af husstandene.   

 
Figur 3. Fordeling af varmeinstallationer i danske husstande 2014. (se også Tabel 1) Kilde: Dan-
marks Statistik, Statistikbanken. 

 
Ovenstående viser det samlede billede for alle typer danske husstande. I det føl-
gende fokuseres primært på enfamilieshuse, som er parcelhuse og række- og kæde-
huse. Hvordan de danske husstande fordeler sig på boligtyper ses i følgende tabel.  
 

Parcel/Stuehuse 1.158.181 

Række-, kæde- og dobbelthuse 387.696 

Etageboliger 1.012.555 

Kollegier 32.306 

Døgninstitutioner 4.953 

Fritidshuse 20.431 

Andet 12.216 

I alt 2.628.338 

Figur 4, Beboede boliger, Danmarks Statistik 2015 

 
I Figur 5 ses varmeinstallationerne specifikt for kategorien ”enfamiliehuse”. I denne 
kategori er 47 % af enfamiliehusene i Danmark forsynet af fjernvarme som primær 
varmeinstallation, efterfulgt af gas- eller oliefyr hhv. 14 % og 11 %. Igen udgør varme-
pumper en beskeden andel på 3 %.  
 
 

                                                
3 Primær varmeinstallation: En enhed der forsyner en bolig med størstedelen af varmebehovet. 

Kan være suppleret med en sekundær varmeinstallation, f.eks. en brændeovn.  

Fjernvarme, 58%

Centralvarme med 
olie, 11%

Centralvarme m 
naturgas, 14%

Centralvarme, ikke 
olie og naturgas, 3%

Varmepumpe, 2%

Elvarme, 10%

Øvrige ovne, 2%

Uoplyst, 0%

F O R D EL I N G  AF  PR I M Æ R E VAR M EI N ST A L L A T I O N E R  
I  D AN S K E H U ST AN D E 2 0 1 4
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Figur 5. Fordeling af varmeinstallationer i enfamiliehuse 2014. Kilde: Danmarks Statistik, Statistik-
banken. 

 
Hvor Figur 5 viser fordelingen af primære varmeinstallationer i enfamiliehuse, viser 
Figur 6 fordelingen af de anvendte brændsler/energikilder i enfamiliehusene – Både i 
de primære og evt. sekundære varmeinstallationer.  
 

 
Figur 6. Energiforbrug til opvarmning af enfamiliehuse i 2012. Kilde: Energistyrelsens årsstatistik 
2014. 

 

Fjernvarme, 47%

Centralvarme 
med olie, 16%

Centralvarme m 
naturgas, 22%

Centralvarme, 
ikke olie og 

naturgas, 4%

Varmepumpe, 3%

Elvarme, 7%

Øvrige ovne, 1%

Uoplyst, 0%

F O R D EL I N G  AF  PR I M Æ R E VAR M EI N ST A L L A T I O N E R  
I  EN F AM I L I E H U S E 2 0 1 4
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EN F AM I L I E H U S E 2 0 1 4



  
 

 
 
 
 
  
 
 Side 11 

 
  

  
 

4.2.1 Brænde, biobrændsel og anden biomasse 

Sammenlignes de to figurer for hhv. varmeinstallationer i enfamiliehuse og anvendte 
brændsler/energikilder i enfamiliehuse er der ikke fuld overensstemmelse mellem 
disse. Det kan blandt andet skyldes, at et givent enfamiliehus, der f.eks. har en gas-
kedel registeret som primær varmekilde, også kan have en sekundær og supplerende 
varmekilde i form af brændeovn installeret. I dette tilfælde vil der kun findes oplysnin-
ger om den primære varmeinstallation (gaskedelen), mens forbruget fra både gaske-
del og brændeovn vil være at finde i de tilgængelige datakilder.  
 
Derfor er det realistisk, at brænde og øvrig vedvarende energi kan levere 37 % af op-
varmningsbehovet til kategorien ”enfamiliehuse”. Det må derfor betyde, at når varme-
installationer, der anvender brænde mv., ikke er udbredte som primære installationer, 
må de nødvendigvis være udbredte som sekundære varmeinstallationer.  
En nylig opgørelse4 og beregning fra Force Technology estimerer antallet af brænde-
ovne, pejse og masseovne i boliger og sommerhuse i Danmark til 764.000 enheder 
på basis af en stikprøveundersøgelse af 2.133 tilfældigt udvalgte hustande.  
 
Således er brændeovne og andre biomassebaserede varmeinstallationer langt mere 
udbredte end varmepumper som VE-kilde, selvom der ikke har været fokus på den 
biomassebaserede opvarmning i diverse rådgivnings- og incitamentskampagner.  
 

4.2.2 Olie 

Sammenligningen af tallene viser ligeledes, at der også er forskel på andelen af hus-
stande med oliefyr som primær opvarmning (16 %) og andelen af energiforbrug til op-
varmning, som kommer fra olie (10 %). 
Det tyder på, at oliefyrene i gennemsnit dækker et mindre varmeforbrug i sammenlig-
ning med de andre registrerede opvarmningsformer. 
Samme billede tegner en opgørelse fra Energi og Olieforum (EOF)5 fra april 2014. 
Denne opgørelse viser, at kun 87.000 oliefyrsejere fik leveret olie i 2014, hvor Dan-
marks statistik ifølge deres opgørelse til sammenligning har registreret 231.000 boli-
ger med oliefyr. EOF påpeger, at antallet af aktive oliefyr må være lidt højere end de 
registrerede tal, da boliger med aktive oliefyr, men med lavt olieforbrug på grund af 
supplerende varmekilder, som ikke har fået leveret olie i 2014, ikke figurerer i tallene. 
EOF mener, at tallet ligger omkring 100.000 aktive oliefyr i Danmark.  
De præcise tal kendes ikke på grund af usikkerhed i datakilderne. Men samlet under-
bygger både EOFs opgørelse og Energistyrelsens årsstatistik, at oliefyr nok er regi-
streret som primær opvarmningskilde i 16 % af enfamilieshusene i Danmark, men at 
selve opvarmningen med olie reelt udgør en mindre del. I den forbindelse er det 
sandsynligt, at vedvarende energi som varmepumper og biobrændsler udgør en væ-
sentlig andel af opvarmningen i disse boliger. 

                                                
4 Hansen, M. 2015. Brændeforbrug i Danmark – Undersøgelse af antallet af og brændeforbru-

get i brændeovne, pejse, masseovne og brændekedler i danske boliger og sommerhuse. Udar-

bejdet af Force Technology for Energistyrelsen. 
 
5 http://www.eof.dk/Aktuelt/Nyheder/2015/oliefyr-antal 

 

 

 

http://www.eof.dk/Aktuelt/Nyheder/2015/oliefyr-antal
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Desuden ses det, at enfamilieshuse i højere grad har oliefyr som primær varmeinstal-
lationer sammenlignet med det gennemsnittet for alle husstande. 
 

4.2.3 Naturgas 

For naturgas svarer andelen af enfamilieshuse med naturgasopvarmning overens 
med andelen af opvarmning fra naturgas.  
Her ses også, at naturgas er mere udbredt i enfamilieshuse.  
 

4.2.4 El 

Tendens fra opvarmning med oliefyr går igen for elopvarmning, hvor 7 % af enfamili-
eshusene er registreret som elopvarmede, men hvor energiforbruget til opvarmning 
med el kun udgør 4%. Her må igen gælde, at opvarmning med biobrændsler og f.eks. 
luft/luft varmepumper udgør en betydelig sekundær opvarmning.  
 

4.2.5 Varmepumper 

For varmepumper er tendensen omvendt. Her er 3 % af enfamilieshusene registreret 
med varmepumper som primær opvarmningskilde, men står for 6 % af den samlede 
opvarmning i enfamilieshuse. 
Såfremt opvarmning fra sekundære luft/luft varmepumper indgår i statistikken, kan 
det være en del af forklaringen. Alternativt skal enfamilieshuse med varmepumper i 
gennemsnit forbruge større mængder varme end andre enfamilieshuse i gennemsnit 
forbruger af varme fra deres primære varmeinstallationer. Det virker mindre sandsyn-
ligt, da varmepumper i højere grad installeres i nybyggede, energieffektive huse og i 
huse, der allerede har gennemgået nogen grad af energioptimering.  

  
 
5 UDVIKLING I VARMEFORSYNING TIL ENFAMILIEHUSE 

Helt overordnet set er de danske husholdningers opvarmningsforhold de seneste ca. 
40 år gået fra primært fra at være individuelt forsynet via oliekedler i 1970’erne til ho-
vedsageligt at være forsynet via fjernvarme i 2010’erne. Denne udvikling har som be-
skrevet både været politisk tilvejebragt og naturligt drevet af elværkernes stigende ef-
fektivisering ved overgang til kraftvarmedrift, samt forårsaget af stigende oliepriser og 
afgifter på fossilt brændsel. Udviklingen ses tydeligt i Figur 7. Udvikling i danske hus-
holdningernes energiforbrug til opvarmning i perioden 1972-2012. Kilde: Energistyrel-
sens årsstatistik 2014. 
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Figur 7. Udvikling i danske husholdningernes energiforbrug til opvarmning i perioden 1972-2012. 
Kilde: Energistyrelsens årsstatistik 2014. 

 
Det kan af figur 7 ses, at opvarmning med oliekedler længe har været faldende, mens 
antallet af gaskedler voksede støt fra midten af 80’erne til midten af 90’erne, hvor til-
væksten siden har været begrænset. Udbredelsen af fjernvarme og vedvarende 
energi er i fortsat vækst.  
 
De danske husholdninger fordeler sig primært på etagebyggeri og enfamiliehuse. Ses 
der isoleret på enfamiliehuse synes tendenserne at være meget de samme som for 
den samlede kategori af husholdninger, som det fremgår af Figur 8.  
Fjernvarme er den enkelt mest udbredte opvarmningsform samlet set på danske hus-
holdninger, men det er den næstmest udbredte opvarmningsfrom på enfamiliehuse 
efter vedvarende energi. 
 
Det vurderes, at de forskellige energipolitiske tiltag for udbredelse af varmepumper 
særligt har været fokuseret på husejere (kategorien enfamiliehuse) som målgruppe. 
Det er nemlig her langt de fleste olie- og gaskedler skal findes. Det er også denne ka-
tegori, der reelt har indflydelse på valg af opvarmningsform, idet f.eks. lejere i etage-
byggeri i mindre grad har indflydelse på opvarmningsform. Den følgende analyse er 
derfor især fokuseret på kategorien ”enfamiliehuse”. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

E
n

e
rg

if
o

rb
ru

g
 t

i 
lo

p
v
a

rm
n

in
g

 [
T

J
]

Årstal

EN ER G I F O R B R U G  T I L  O PV AR M N I N G  I  D AN S K E 
H U SH O L D N I N G E R  1 9 7 2 - 2 0 1 2

Olie Naturgas Kul og koks Vedvarende energi El Fjernvarme Bygas



  
 

 
 
 
 
  
 
 Side 14 

 
  

  
 

 
Figur 8. Udvikling i enfamiliehuses energiforbrug til opvarmning i perioden 1972-2012. Kilde: 
Energistyrelsens årsstatistik 2014. 

 
Særlig interessant er væksten af andelen af vedvarende energi til opvarmning. Det 
indbefatter solenergi, vindkraft, vandkraft, geotermi, biomasse (halm, skovflis, 
brænde, træpiller, træaffald, fiskeolie og bionedbrydeligt affald), biogas, bioethanol og 
biodiesel, og varmepumper i Energistyrelsens energistatistik. I kategorien ”enfamilie-
huse”, der udgør den største enkeltkategori i Energistyrelsens energistatistik for op-
varmning ses det, at væksten af brugen af vedvarende energi til opvarmningsformål 
primært skyldes brugen af brænde, træpiller og i mindre grad varmepumper – hvilket 
ses af Figur 9. 
 
Figur 9 viser, at væksten i udbredelsen af varmepumper til opvarmningsformål er be-
skeden sammenlignet med de biomasse-baserede opvarmningsformer, og har endnu 
ikke har opnået en fremtrædende udbredelse. Bemærk, at Figur 9 oplyser om anven-
delsen af og mængden af VE til opvarmningsformål, og ikke antallet af varmeprodu-
cerende anlæg.  
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Figur 9. Udvikling i brugen af vedvarende energikilder til opvarmningsformål i danske enfamilie-
huse i perioden 1972-2012. Kilde: Energistyrelsens årsstatistik 2014. 

 
Ifølge energistatistikken udgjorde VE-andelen af opvarmningen fra varmepumper i 
2012 ca. 6.910 TJ svarende til 6 % af det samlede varmebehov til enfamiliehuse på 
115.729 TJ til. Til sammenligning udgjorde opvarmning med træpiller 8.628 TJ (ca. 
7,5 %) og opvarmning med brænde 23.474 TJ (20 %).  
Opvarmning fra solvarmeanlæg udgør en forsvindende lille andel i energistatistikken 
på 374 TJ (0,32 %), hvilket dog virker meget lavt. En forespørgsel (jan. 2015) hos 
Dansk Solvarme Forening, DSF bekræfter dog Energistyrelsens tal. Her lyder vurde-
ringen, at der er installeret 250.000 m2 solfangere hos private husejere, svarende til 
en årlig ydelse på ca. 125 TWh = 450 TJ (0,38 %), som ligger forholdsvis tæt på ener-
gistatistikkens tal. Solvarme dækker således kun en meget lille andel af det samlede 
varmebehov til enfamiliehuse. Solvarme er således ikke særligt udbredt på trods af, 
at installationen er relativ billig og anlægget yder gratis varme i mange år.  
VE kilderne ”brænde” og ”træpiller” er meget anvendte, og udgør tilsammen 27,5 % af 
det samlede opvarmningsbehov til enfamiliehuse, selvom der ikke har været meget 
fokus på udbredelsen af disse i sammenligning med varmepumperne.   
Samlet set dækker VE (varmepumper, brænde mv.) 37 % af varmebehovet til enfami-
liehuse. 
Energimængden produceret af varmepumper indgår og beregnes i energistatistikken 
som forskellen mellem den mængde energi, som varmepumpen leverer og varme-
pumpens elforbrug, mens varmepumpens egetforbrug tæller med som elvarme. Sol-
varmen indgår på samme måde som for VE fra varmepumper, nemlig som forskellen 
mellem varmetilførslen fra solen og den forbrugte energi til pumper mv. Den forbrugte 
energi til pumper, om end negligeabel, indgår som elvarme.   

 
Særligt interessant bliver det, når den overordnede fordeling på hustandenes pri-
mære varmeinstallation som fremgår af Tabel 1 sammenlignes de enkelte år imellem. 
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Varmeforsyningskilde 2010 2011 2012 2013 2014 

Fjernvarme 1.681.293 1.695.141 1.711.091 1.727.492 1.747.686 

Centralvarme med olie 381.382 368.127 349.787 334.994 318.118 

Centralvarme m. natur-
gas 

412.959 417.868 423.699 427.441 427.u780 

Centralvarme, ikke olie 
og naturgas 

62.564 65.702 69.284 72.901 75.846 

Varmepumpe 22.280 28.049 34.342 41.423 51.617 

Elvarme 305.687 304.846 304.053 303.114 302.361 

Øvrige ovne 56.048 55.126 54.011 53.143 51.951 

Uoplyst 15.091 15.776 16.260 16.262 14.879 

Tabel 1. Fordeling og udvikling af varmeforsyningskilder i danske hustande 2010-2014. Kilde: 
Danmarks Statistik, Statistikbanken 

I ovenstående tabel dækker kategorien ”Centralvarme, ikke olie og naturgas” primært træpille-
fyr og halmfyr.  
 

5.1 Ændringer i registrerede primære varmeinstallationer 2010 - 2014 

Inden for de seneste 4 år har der jf. Tabel 1 og Figur 10 [der illustrerer den årlige gen-
nemsnitlige ændring af varmeinstallationer i danske hustande] været en meget klar 
tendens til at det samlede antal af oliekedler er i negativ årlig nettotilvækst. Derved 
udfases oliekedler som varmekilde i ca. 15.800 hustande årligt.  
Fjernvarme er i tilvækst med en årlig fremgang i ca. 16.600 hustande.  
Varmepumper som primær varmekilde er i en moderat årlig nettotilvækst, og antallet 
af hustande, der er registreret med varmepumper, stiger gennemsnitligt med ca. 
7.300 hustande om året.   
 
Det er værd at bemærke, at naturgaskedler stadig har en årlig nettotilvækst. Inden for 
de sidste fire år er naturgas indført som primær varmeinstallation i gennemsnitligt ca. 
3.700 nye hustande årligt. Dog kan der være en aftagende tendens i tilvæksten, da 
den seneste årlige tilvækst kun var på ca. 340. Et stigende antal husstande med na-
turgas som primær opvarmningsform er i modstrid med den langsigtede energipoliti-
ske målsætning på området, hvor opvarmningen skal gøres fossilfri. 
Det skal bemærkes, at den samlede årlige nettotilvækst på tværs af alle kategorier er 
positiv, da det samlede antal af husstande i Danmark er stigende. 
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Figur 10. Samlet ændring i varmeinstallation i danske husstande over perioden 2010-2014. Kilde 
Danmarks Statistik, Statistikbanken 

 
Der er dog enorm forskel på, hvilke ændringer der sker på de enkelte typer af hus-
holdninger og boligtyper imellem. Som før nævnt har lejere i etagebyggeri ikke 
samme indflydelse på valg af opvarmningsform som ejere af enfamiliehuse (udle-
jer/lejer kontra investering/besparelse problematik). Etagebyggeri ligger typisk også 
placeret i byer, hvor adgangen til fjernvarme måske er mere interessant end opvarm-
ning via varmepumpe. Det er derfor nærliggende at se nærmere på ændringen af var-
meforsyning i de enkelte kategorier af husstande illustreret i Figur 11 til Figur 14. 
 

 
Figur 11. Gennemsnitlig årlig ændring i varmeinstallation i parcel- og stuehuse i perioden 2010-
2014. Kilde Danmarks Statistik, Statistikbanken 
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Figur 12. Gennemsnitlig årlig ændring i varmeinstallation i kæde-, række, og dobbelthuse i perio-
den 2010-2014. Kilde Danmarks Statistik, Statistikbanken 

 

 
Figur 13. Gennemsnitlig årlig ændring i varmeinstallation i etageboliger i perioden 2010-2014. 
Kilde Danmarks Statistik, Statistikbanken 

 

 
Figur 14. Gennemsnitlig årlig ændring i varmeinstallation i fritidshuse i perioden 2010-2014. Kilde 
Danmarks Statistik, Statistikbanken 
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Af Figur 11 til Figur 14 fremgår det, at varmepumper er tilvæksten for varmepumper 
ligger højt for parcel- og stuehuse og endda højere end fjernvarme, mens fjernvarmen 
har den klart største tilvækst i kæde- og rækkehuse samt etageboliger. Er der adgang 
til fjernvarme i husstanden, vil det som regel være det mest økonomisk attraktive 
valg, hvilket også må være forklaringen på, at tilvæksten i fjernvarmetilslutninger er 
så høj for etageboliger og rækkehuse, som i højere grad ligger i fjernvarmeområder.  
For fritidshuse er tilvæksten i varmepumper næsten på højde med elvarme. Her skal 
bemærkes, at der er en større samlet tilvækst, hvorved der ikke er nogen større tilba-
gegang på andre opvarmningsformer. Det må ligeledes forventes, at der også er en 
stor tilvækst i varmepumper som sekundær opvarmning, da der installeres mange 
luft/luft varmepumper i elopvarmede sommerhuse. Men udover tilvækst i luft/luft var-
mepumper ses altså en tilvækst i varmepumper som primær opvarmningskilde i fri-
tidshuse, hvor der må forventes at være et varmefordelingsanlæg. 
 
En overvejende årsag til den stadige tilvækst i fjernvarme og naturgas må skyldes, at 
forbrugeren anser disse for at være mest økonomisk attraktive. Selvom de årlige 
energiudgifter til opvarmning med varmepumpe er lavere, end til opvarmning med na-
turgas er investeringsomfanget noget større i en varmepumpe. Der lægges derved 
vægt på den kortsigtede besparelse i installationen frem for langsigtet besparelse på 
energiudgifter.  
 
Det har desværre ikke været muligt at fremsøge separate salgstal for antallet af 
solgte træpillefyr. I en pressemeddelelse6 fra Tekniq, feb. 2012, anslås tallet for træ-
pillefyr at have rundet 80.000, hvilket ikke ligger langt fra energistyrelsens årsstatistik 
med 69.000 enheder i 2012. Desuden ser udbredelsen af eksempelvis træpillefyr jf. 
Tabel 1 (Boligopgørelsen, Danmarks statistik, statistikbanken), og anvendelsen af 
energi fra træpiller jf. Figur 9 (Energistyrelsens årsstatistik) ud til at bekræfte hinan-
den. Nemlig at anvendelsen af biomasse i træpillefyr er større end anvendelsen af 
varmepumper. Hhv. 76.846 stk. træpille- og halmfyr mod 51.617 stk. varmepumper 
som primær varmeinstallation (2012), og 8.628 TJ varme leveret fra træpille- og 
halmfyr mod 6.910 TJ varme leveret fra varmepumper (2012).  
 
Det må konstateres, at alle kilder og data på nuværende tidspunkt peger i retning af, 
at næstefter fjernvarme er brænde og brændeovne, træpille- og halmfyr mere udbredt 
blandt ejere af parcel- eller stuehuse end varmepumper. Dog haler varmepumper ind 
på de øvrige opvarmningsformer. Hos ejere af parcel- eller stuehuse er tendensen i 
dag, om end marginalt, at der installeres flere varmepumper end andre typer af var-
meinstallationer, når der f.eks. udskiftes et oliefyr. Sådan forholder det sig dog ikke 
for ejere af kæde-, række-, eller dobbelthuse, hvor især fjernvarme vinder frem.  
Samlet set forekommer der en vis usikkerhed på antallet af primære olie- og gasked-
ler, der rent faktisk er i brug, dog vidner statistik for husstandsinstallationer såvel som 
salgstal7 for fossile brændsler og kedler om, at brugen af gaskedler må være svagt 
stigende og brugen af oliekedler faldende. 
 

                                                
6 http://www.tekniq.dk/PresseOgNyheder/Pressemeddelelser/2012/Februar/StorFremgangFor-

GroenneLoesninger.aspx d. 6/2-2015 
7 Jf. DEBRA salgsstitistik  

http://www.tekniq.dk/PresseOgNyheder/Pressemeddelelser/2012/Februar/StorFremgangForGroenneLoesninger.aspx
http://www.tekniq.dk/PresseOgNyheder/Pressemeddelelser/2012/Februar/StorFremgangForGroenneLoesninger.aspx
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5.2 Varmepumper i Danmark jf. EHPA markedsstatistik 

5.2.1 Salg af varmepumper 2007 - 2013 

Jf. EHPA’s varmepumpestatistik, Figur 15 og Tabel 2, er luft/luft varmepumpen den 
mest solgte varmepumpetype siden EHPA statistikken begyndelse i 2007. Luft/luft 
varmepumpen anvendes typisk til suppleringsvarme eller som primærvarmekilde i 
mindre huse eller fritidshuse. Salgstallene for de egentlige varmepumper til primær-
opvarmning og brugsvand, dvs. luft/vand og væske/vand varmepumper har samlet 
set ligget på et nogenlunde konstant niveau omkring 5-6.000 enheder årligt. Det er 
interessant at bemærke, at luft/vand varmepumpen er gået fra at udgøre en meget 
lille andel i 2007 til at være den mest solgte af de to omtalte varmepumpetyper i 2013. 
 

 
Figur 15. Salgstal for varmepumper i DK i perioden 2007-2013 (se også Tabel 2). Kilde: EHPA 

 

Type VP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Luft/vand  401 1.377 1.123 1.325 1.597 2.113 3.429 11.365 

Væske/ 
vand 

1.795 4.139 3.507 4.137 4.172 3.072 2.681 23.503 

Bolig- 
ventilation 

389 306 1.246 1.292 658 997 1.537 6.425 

Brugsvand 567 310 273 5.430 2.386 2.457 3.899 15.322 

Luft/luft 4.414 8.069 18.540 11.240 15.513 21.635 18.813 98.224 

Total 7.566 14.201 24.689 23.424 24.326 30.274 30.359 154.839 

Tabel 2. Salgstal for varmepumper i DK i perioden 2007-2013. Kilde: EHPA 
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Der er en mindre forskel på tallene fra opgørelsen af varmepumper i Energistyrelsens 
årsstatistik, baseret på BBR, og EHPA salgsstatistikken, der er baseret på indberet-
ninger fra producenter og importører i DK. Hvor Energistyrelsens årsstatik melder om 
en årlig nettotilvækst på anvendelsen af varmepumper som primær varmeinstallation i 
7.300 hustande, indikerer salgstallene for luft/vand og væske/vand varmepumper, 
som må formodes primært anvendes primær varmeinstallation, en nettotilvækst på 5-
6.000 enheder. Tallene ligger ikke langt fra hinanden, og indikerer derved et sandsyn-
ligt niveau for de faktiske salgstal og tendenser for varmepumper i markedet. Men 
EHPA salgstallene må formodes at underrepræsentere det faktiske salg i nogen grad. 
En medvirkende årsag kan muligvis også være, at tidligere installationer af varme-
pumper først er blevet registreret i BBR-registret indenfor de seneste år.  

 
5.2.2 Estimat af varmepumpebestanden på baggrund af salgstal 2007 - 2013 

Et konservativt estimat på varmepumpebestanden og typefordelingen i Danmark ud 
fra EHPA’s opsummerede salgstal 2007-2013 ville se ud som illustreret i Figur 16. Alt 
i alt vurderes der ifølge EHPA’s salgstal at være installeret mindst 154.839 varme-
pumper i DK i 2013, hvoraf de 44.868 er væskebårne anlæg (luft/vand og væ-
ske/vand), der typisk anvendes som primær varmeinstallation. Vel og mærke, hvis de 
varmepumper, der er blevet installeret siden 2007, stadig er i drift. Det må formodes 
at være tilfældet, da den tekniske levetid på en varmepumpe er op mod 15-20 år.  

 

 
Figur 16. Estimat af varmepumpebestanden i DK baseret på EHPA salgsstatistik fra DK.  
Kilde: EHPA. 
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5.3 Usikkerhed og datavalidering 

Tal fra EHPA kan sammenlignes med andre opgørelser. I 2011 estimeredes det på 
basis af Energimærkedatabasen i en COWI rapport8, at bestanden af jord- og luft-til-
vand varmepumper på landsplan tilsammen udgjorde 27.352 enheder i 2011. Ifølge 
Tabel 2, der baserer sig på indberettede salgstal, udgjorde det akkumulerede salgstal 
23.573 enheder jord- og luft-til-vand varmepumper i perioden 2007-2011. Energimær-
kedatabasen indeholder med andre ord ca. 16 % flere enheder, end det der kan rede-
gøres for i salgstallene alene fra 2007. Det kan muligvis forklares med, at der også 
før 2007 må være installeret et mindre antal varmepumper, som stadig kan være i 
drift.  
Endeligt kan antallet af hustande med ”varmepumpe” som registeret primær varme-
kilde i BBR-kilden i 2011 sammenlignes med tallene fra EHPA’s salgsstatistik og før-
omtalte COWI rapport, som det ses i Tabel 3: 
 

Kilde Danmarks Statistik  
(BBR-data, 2011) 

EHPA salgstal 
(2011) 

COWI rapport  
(Energimærkedatabase, 2011) 

Væske/vand - 17.750 17.925 

Luft/vand - 5.823 9.426 

I alt 28.049 23.573 27.351 

Tabel 3. Sammenligning af forskellige datakilder. NB! tal fra 2011 

 
Datakilderne fra 2011 synes at ligge så tæt på hinanden, så datakilderne kan opfattes 
som værende troværdige.  
Sammenlignes 2013 tallene for væskebårne varmepumpeanlæg registeret i EHPA-
salgsstatistikken (Tabel 2) og antallet af husstande registeret med ”varmepumpe” 
som primær varmeforsyning i data fra Danmarks Statistik (Tabel 1) er tallene hhv. 
44.868 og 41.423 enheder. 
 

5.4 Tendenser i det danske varmepumpemarked 

Som tidligere nævnt ses blandt andet i Tabel 2 en klar tendens til at luft/vand varme-
pumper nu er præferencen i forhold til væske/vand varmepumper. 
Endvidere ses ud fra Statistikbankens tal en svag tendens til, at nettotilvæksten for 
varmepumper som primærvarmekilde i danske hustande er stigende fra 2013-2014. 
Samme tendens kan ikke bekræftes af de faktiske salgstal fra EHPA, da disse kun 
inkluderer 2013 som det nyeste materiale. I øvrigt skal det igen påpeges, at Statistik-
bankens tal er tal for hustandens varmeforsyning, mens EHPA-tallene er antallet af 
solgte anlæg. Et varmepumpeanlæg kan forsyne flere hustande i f.eks. en etageejen-
dom. De to datakilder kan altså ikke sammenlignes direkte.  
 

                                                
8 COWI, Stock og heat pumps for heating in all-year residences in Denmark, 2011 
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Figur 17. De seneste 4 års udvikling af registrerede hustande med varmepumpe som primær var-
mekilde.  

    

Figuren viser, hvordan den årlige tilvækst i varmepumper, som primær varmekilde sy-
nes at være svagt stigende. Den nuværende tilvækst i varmepumper svarer til at alle 
oliefyr og naturgasfyr vil være udfaset i 2075. Dog må det forventes, at særligt træpil-
lefyr vil erstatte en del af boligopvarmningen forinden.  
  

 
6 UDFASNING AF FOSSILE BRÆNDSLER I BOLIGOPVARMNING 

Set i lyset af Statistikbankens tal for hustandenes varmeforsyning, der pr. 2014 angi-
ver 318.000 og 428.000 hustande til at være forsynet med varme fra hhv. olie- og ga-
skedler, er der lang vej igen før fossile brændsler er udfaset i boligopvarmning.  
Det er dog planlagt en større udbygning af fjernvarmeforsyningen, som vil reducere 
omfanget en del.  
Andre datakilder angiver tallene for olie- og gasopvarmede husstande til at være no-
get lavere. Det estimeres således i COWI-rapporten ”Potentiale for varmepumper til 
opvarmning af boliger med oliefyr” fra 2011, at det faktiske tal for oliefyrede bygnin-
ger/huse er 258.000, samt at antallet udenfor planlagt kollektiv varmeforsyning er ca. 
205.000 - Altså markant lavere end udgangspunktet i Statistikbanken på 318.000.  
 
Desuagtet er det en stor opgave at konvertere varmeforsyningen i de danske hus-
tande til VE teknologi. Det kan anslås, at der er ca. 200.000 oliefyr og 200.000 gasfyr 
beliggende udenfor den fremtidige kollektive fjernvarmeforsyning. Ønskes varmepum-
per at udfase både gas- og oliefyr, betyder den nuværende naturlige installationsrate 
på 6-7.000 enheder om året, at en udfasning vil blive opnået i 2075. Det må dog for-
ventes at biomassebaserede opvarmningsformer, særligt træpillefyr også vil erstatte 
olie- og naturgasfyr fremover, hvorved udfasningshorisonten kommer lidt tættere på. 
En større forøgelse af den biomasseopvarmede boligandel kan dog give udfordringer 
med at kunne frembringe tilstrækkelige mængder af brændslet.  
Samtidig viser tal i dette notat, at antallet af gasfyr i danske hustande er stigende. Ta-
ges også den tekniske levetid på gasfyr i betragtning, er tidshorisonten lang i forhold 
til en total udfasning af varmepumper, samtidig med at installationen af eksempelvis 
gas- og oliekedler helt skal stoppes, også i eksisterende byggeri.  
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7 BILAG 1 – UDDYBNING AF VARMEPUMPEBEGREBER 

Jordvarmepumpe (Væske/vand varmepumpe) 
En jordvarmepumpe optager den varmeenergi, der bliver 
lagret i jorden fra solen via jordvarmeslanger i jorden. 
Varmepumpen varmer både brugsvand op til varmt vand 
og til gulvvarme/radiatorer. Jordvarmepumpen dækker 
95-100% af husets varmebehov, og har en høj årsvirk-
ningsgrad (SCOP) mellem 3,0-3,7 og opefter for varme-
pumper større end 6 kW. Der er ingen støj fra ventilato-
rer, og anlægget kan integreres i allerede eksisterende 
varmeanlæg uden større gener (efter jordslanger er gra-
vet ned).  

 

  Luft/vand varmepumpe 
Alternativt til jordvarmepumpen findes luft/vand varme-
pumpen, som udnytter den varmenergi, der findes i luften 
til at opvarme brugsvand samt varmt vand til gulvvarme/ra-
diatorer. Luft/vand varmepumpen har en SCOP-faktor på 
3,2 og opefter ved gulvvarme og 2,7 og opefter ved radia-
torer, og kræver ikke det samme anlægsarbejde som en 
jordvarmepumpe. En luft/vand varmepumpe er derfor som 
regel noget billigere end en jordvarmepumpe, men har 
også en virkningsgrad, der er en smule lavere.  

  

  Luft/luft varmepumpe 
Et alternativ til de to forgående pumper kan være Luft/luft 
varmepumpen, som typisk vælges i forbindelse med byg-
geri, som ikke har et vandbårent varmeafgiversystem. Et ty-
pisk eksempel på dette er et sommerhus, hvor varmepum-
pen supplerer elvarme. Anlægsprisen er lav og installatio-
nen er relativ enkel. 
Varmepumpen kan opnå en høj årsvirkningsgrad, men har 
en række ulemper i forhold til dækning af husstandens var-
mebehov. Luft/luft varmepumpen har ikke mulighed for at 
styre varmefordelingen i boligen, ligesom den ikke kan bi-
drage til brugsvandsopvarmning. Det begrænser den andel 
af varmebehovet, som kan dækkes af varmepumpen, som 
estimeres til ca. 50 %, men vil variere afhængigt af boligen. 

  

 

  COP- og SCOP faktor 
COP-faktoren er en værdi, som beskriver virkningsgraden for et anlæg ved en given tilstand. COP 
står for ”Coefficient Of Performance”, og beskriver forholdet mellem den varmeenergi, der bliver 
leveret og den mængde energi, der bliver brugt for at lave varmeenergien (el). En COP-faktor på 
4,1 ved 2/35 °C betyder, at ved 2 °C udendørstemperatur og 35 °C fremløbstemperatur opnås 4,1 
kW varmeeffekt pr. 1 kW el brugt i systemet. Dette beskriver dog kun den stationære tilstand ved 
disse to temperaturer, og tager ikke højde for temperaturændringer over året. SCOP-faktoren be-
skriver derimod en årsbaseret virkningsgrad for et anlæg, hvor varierende temperaturer indgår i 
beregningen, deraf navnet ”Seasonal Coefficient Of Performance”. SCOP er beregnet ud fra en 
samling af COP-værdier ved forskellige temperatursæt. 

 


