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Oppsummert
• Taket settes som før og lik kundens gjengse alternativ

• Bygningsregelverk og energiregelverk bør samstemme.

• Pris-sammenlikningen må gjøres mot reelle og ikke idealiserte 
alternativer.

• Gitt at resultatet fra Multiconsults forespørsel til mer enn 80 
bergvarme-pumpebaserte varmesentraler er representativ, er ikke 
endingen dramatisk, men gir lavere pristak ved høyere spotpriser og 
høyere pristak ved spotpriser under 50 øre/kWh.

• Antar at det er overraskende at varmepumpesystemer ikke generelt 
er billigere enn fjernvarme og at det er andre enn fjernvarme-
selskapene som må etterprøve dette.
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Ønskes det noen framtid for fjernvarme ?
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• Grafen til høyre viser at bare 12 % av 
energibruk i bygg forventes å ikke 
være elektrisitet i 2032.

• Ønsket om å diversifisere
oppvarmings-markedet burde derfor
være like sterkt nå som da 
fjernvarmeloven kom i 1985.

• I våre 4 naboland utgjør fjernvarme
47 % av oppvarmingsmarkedet og 
oppover.

• SINTEF anslår potensialet for 
utnyttelse av spillvarme til 20 TWh.

• Fjernvarme står for ca 1/4 av effekt-
dekningen i Oslo og 1/3 i Trondheim 
by, og frigjør effekt i strømnettet.

• En ny regulering må sørge for at 
samfunnsøkonomisk utbygging av
fjernvarme blir gjennomført.



Ønsker for ny regulering

• Reguleringen må være alment akseptert – men ikke nødvendigvis ha 
“millimeterpresisjon”. Ikke hvert anlegg sitt tak. 

• Transparens – hva er lagt til grunn for prisnivå og hvordan skal det 
justeres. (Indekseres, prisdialog etter svensk mønster ?)

• Sørge for sammenheng mellom energiregelverk og 
bygningsregelverk.

• Ikke løse andre gode formål (f.eks volatiliteten i strømprisen – det får
løses på el-sida)
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Gjengs oppvarmingssystem 
Elektrisk oppvarming er ikke lenger relevant
• Begrunnelsen for prisbestemmelsen i 

fjernvarmeloven 1985 (og energiloven 1993) 
var at kunder i fjernvarmeområder ikke skulle 
komme dårligere ut enn den daværende 
gjengse oppvarmingsformen.
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• Gjengs oppvarming i 1985 var elektrisk oppvarming.

• Direkte elektrisk oppvarming er ikke lenger relevant for bygg som blir tilknyttet fjernvarme.

• Byggereglene, TEK17, krever 60 % energifleksibel oppvarming for bygg > 1000m².

• TEK 17 har også forbud mot fossil oppvarming, krav om formålsdelt energibruk og krav om 
minimumsareal for et teknisk rom /varmesentral for å gi fleksibilitet til å installere andre energikilder 
i framtiden, f.eks varmepumpe.

• Den vanligste løsningen utenfor konsesjonsområdene er en lokal varmesentral med en 
bergvarmepumpe, og er allerede det alternative fjernvarme konkurrerer mot i dag.

• En regulering mot en bergvarmepumpebasert løsning, er en videreføring av et pristak lik den 
opprinnelige gjengse oppvarmingsmetoden og i overenstemmelse med forarbeidene til 
energilovverket.



Ny nettleie er ikke noe problem

• Gitt at alternativet til fjernvarme er en felles varmesentral for bygg >1000 m² - er det ikke 
husholdningstariffen som skal refereres.

• Varmesentralen med varmepumpe er eid sammen av de tilknyttete leilighetene vil ha en felles el-
måler som vil ha «næringstariff». 

• NVE’s priskontroll har håndtert næringstariffer ved priskontroll for næringsbygg i alle år.

• Oppvarmingskostnaden vil fordeles på samme måte med varmepumpe som med fjernvarme. 
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Hvem har rett på prisbeskyttelse ?

• Tilknytningspliktige kunder

• Ikke-tilknytningspliktige velger tilknytning frivillig og bytter ut 
en eksisterende oppvarmingskilde som de kan bruke dersom 
den ble vedlikeholdt. Disse skulle ikke trenge beskyttelse. Disse 
er ikke «innelåst».

• Da det ikke er bruksplikt kan alle, også tilknytningspliktige, 
gjerne bygge en bergvarmepumpe dersom de finner det 
lønnsomt. Er det da opplagt at de skal «oppgraderes» til lavere 
energikostnad etterhvert som det kommer mer fordelaktig 
regulering enn det var ved tilkopling ?  
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Hva koster gjengs oppvarming ?
• Hvor mye av varmebehovet vil en lokal løsning dekke ?

• Hva er driftskostnadene for en lokal løsning ?

• Hva er investeringskostnaden, hvor lang levetid skal regnes og hvilken 
rentesats ?

• Er det en BAT lokal varmesentral som det skal sammenliknes med eller det 
en gjengs installasjon som dekker 60 % kravet - reell eller idealisert løsning?
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Regne-eksempel for varmesentral med Vp
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• Bruker tall fra MC sin januar 2023 rapport.

• SCOP = 2,4 

• Nettleie, inkl effektledd og avgifter ca 35 øre/kWh / 2,4

• Driftsledd fra MC graf tolket til et snitt på ca 23 øre/kWh

• Kapitalkostnad forskjell mellom varmepumpeinstallasjon og 
tilknytningsavgift, 2 MNOK, annuitet, 6% rente 20, år gir 18 
øre/kWh

= 51- 56  øre/kWh



Blir det dramatisk gitt reelle kostnader ? 
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Ny regulerings formel

FV-pris = Område spotpris / 2,4 + 55 øre/kWh

• Er SCOP så høy som 2,4 ?

• Er 55 øre/kWh reell verdi ?

• Regulere de 55 øre/kWh årlig for respektive andeler
• Endring i nettleie ca 14 øre/kWh med endringer i nettselskapets nettleie ?
• Endring i driftskostnader 23 øre/kWh med KPI ?
• Endringer i kapitalkostnader 18 øre/kWh med KPI eller renteendring ?

• Eller kopiere den svenske prisdialog-modellen

20.01.2023 11



Fastpris
• Fjernvarmekunder er ikke enkeltpersoner, men sameier, 

næringsbyggeiere o.a med innkjøpskompetanse.

• Privatpersoner kan (kunne) inngå fastpris strømavtaler for opptil 5 år

• Næringsministerens fastprisavtaler på strøm er på 3, 5 og 7 år

Det er vanskelig å forsvare forbud mot fastprisavtaler sammenliknet
mot dette.
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Ikke kvantifiserbare fordeler med fjernvarme

• Fortsatt ønske om et mer diversifisert energisystem ( bare12 % er ikke 
elektrisk iflg. NVE’s hjemmeside i 2032)

• Økt leveringssikkerhet gjennom profesjonell drift

• Reduserte investeringer i el-nettet

• Større fleksibilitet for å ta i bruk nye energiløsninger

• Mer miljø- og klimavennlig, lettere og mer kostnadseffektivt enn å gjøre 
tiltak på flere mindre og spredte produksjonssteder  

• Økt mulighet for utnyttelse av spillvarme

• Sirkulærøkonomi tankegang bla. ved å utnytte overskuddsenergi mellom 
bygg

• Fordeler med kollektive systemer; kompetanse, mer stabil og solid 
økonomi

• Mer effektiv drift - fv-selskapet leverer energieffektivitet hver dag. 
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Takk for oppmerksomheten!
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