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Farum Fjernvarme fastholder priserne i 2021 men undgår ikke prisstigninger i 2022. 
 
Gas, el og olie på verdensplan er pt. under voldsomt pres grundet manglende produktion i forhold til 
efterspørgsel. Dette har resulteret i meget store prisstigninger på både gas, el og olie på verdensplan, 
hvilket også rammer fjernvarmeselskaberne i Danmark. Prisen på gas har endvidere taget et yderligere 
spring med en stigning på over 30 % de seneste dage i uge 50.  
 
Farum Fjernvarme har fulgt udviklingen nøje og må desværre konstatere, at prisen på gas, el og olie er 
steget støt hen over året. Stigningen har været meget stor især de seneste måneder, hvilket også har 
påvirket Farum Fjernvarme. Det endelige resultat for 2021 kendes endnu ikke, men det er sikkert, at 
Farum Fjernvarme går ud af 2021 med et underskud som følge heraf og dette på trods af produktion fra 
den nye el-baserede varmepumpe. 
 
Farum Fjernvarme fastholder varmeprisen resten af 2021, men kan desværre ikke undgå, en væsentlig 
prisstigning i 2022. 
 
Farum Fjernvarme har valgt et regulere prisen for 2022 over to omgange på grund af varslingsreglerne. 
 
Den variable pris, som afspejler varmeforbruget, vil i første omgang stige med ca. 10 % til 612,50 kr. inkl. 
moms og dette pr. 1. januar 2022 til 31. marts 2022. Derefter stiger prisen til 1.055,50 kr. inkl. moms pr. 
1 april 2022.  De faste priser påvirkes ikke af prisstigningen men bliver indeksreguleret. 
 
Den samlet årlig prisstigning for et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh vil blive ca. 7.160 
kr. i 2022. Dette svarer til en stigning på 46,8 % sammenlignet med 2021.  
 
En standard lejlighed på 75 m2 med et forbrug på 15 MWh, vil tilsvarende opleve en samlet stigning på 
ca. 5.908 kr., svarende til en prisstigning på 50,8 %. 
 
Stigningen forudsætter at brændselspriserne stabiliserer sig indenfor det næste halve år og et 
konservativt skøn på produktionen fra varmepumpen.   
 
Vi har i lighed med andre fjernvarmeværker med et varmepumpeanlæg måtte konstatere, at anlæggene 
kræver en lang indkøring og tilpasning. Varmepumpen har i 2021 produceret ca. 35 % af værkets 
produktion. 
 
Farum Fjernvarme følger meget nøje priserne på el, gas og olie, og håber at kunne tilbageregulere 
prisstigningerne lige så snart markedssituationen tillader det.  
 
For at sikre likviditet varsler vi hermed også en ændring af aconto-opkrævningerne. Disse vil fra 2022 
ændres til udsendelse den 1. februar, 1. april, 1. august og 1. oktober.  


