BEREGN DIN FJERNVARMEPRIS IFT. NATURGAS
TAKSTBLAD FRA FJERNVARMEDISTRIBUTIONSSELSKABET HVIDOVRE 2020
I beregningen er der mulighed for at indregne årsvirkningsgrad på de eksisterende kedler. Medregnes denne faktor, vil det typisk medføre en større besparelse, da ældre kedler har en lav årsvirkningsgrad ift. fjernvarmen. Årsvirkningsgrad fastlægges ud fra de målinger,

som foretages ved kedelservice. Alternativt kan disse erfaringsværdier fra Videncenter for energibesparelser anvendes:
Gl. kedel (>10 år): ≤ 85%

Ældre kedel (op til 10 år):  90%

Kondenserende kedel (ny): 100%

Beregningen er baseret på et parcelhus på 130 m² med en 10 år gammel kedel, et gennemsnitligt årsforbrug på
1.800 m³ naturgas til opvarmning og varmt brugsvand. Naturgasprisen er sat til 7,57 kr./m³ (Forsyningstilsynets
naturgasprisstatistik 3. kvartal 2019).

Naturgasfyring (eksempel):
Naturgaskøb:
Driftsudgifter:

m³  7,57 kr./m³

1.800

(el til blæser, service, abonnement mv.)

Årlige udgifter til naturgasfyring, inkl. moms

= kr.

13.626,00

= kr.

2.620,00

= kr.

16.246,00

Fjernvarme (priser jf. takstblad):
1.800 m³  11,00 kWh/m³

Varmemængde, omregning:

Årsvirkningsgrad, eksist. kedel: 19.800 kWh 

90

%

17.820 kWh  0,357 kr./kWh

Fastafgift:

=

19.800 kWh

=

17.820 kWh

= kr.

6.361,74

= kr.

750,00

= kr.

6.807,24

Årlige udgifter til fjernvarme, inkl. moms

= kr.

13.918,98

Årlig besparelse ved fjernvarme: (kr. 16.246,00 - kr. 13.918,98)

= kr.

2.327,02

Abonnementsafgift
17.820 kWh  0,382 kr./kWh

Variabel afgift:

Beregn din egen vejledende fjernvarmeudgift herunder:
Naturgasfyring:
Naturgaskøb:

m³  7,57 kr./m³

= kr.

Driftsudgifter:

(el til blæser, service, abonnement mv.)

= kr.

Årlige udgifter til naturgasfyring, inkl. moms

2.620,00

= kr.

Fjernvarme (priser jf. takstblad):
m³  11,00 kWh/m³

=

kWh

Årsvirkningsgrad, eksist. kedel:

kWh 

=

kWh

Fastafgift:

kWh  0,357 kr./kWh

%

Abonnementsafgift
Variabel afgift:

= kr.
= kr.

kWh  0,382 kr./kWh

750,00

= kr.

Årlige udgifter til fjernvarme, inkl. moms

= kr.

Årlig besparelse ved fjernvarme:

= kr.

Beregningen er vejledende og bygger på fjernvarmetakstblad 2020 gældende fra 1. jan. 2020.

Hvidovre Fjernvarmeselskab

Det nuværende varmeforbrug bør være et gennemsnit af flere år - evt. graddagekorrigeret.
Besparelsen afhænger af de eksisterende installationer og beboernes forbrugsvaner. Naturgasprisen er baseret på et naturgasforbrug mellem 0 - 6.000 m³/år.
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Varmemængde, omregning:

BEREGN DIN FJERNVARMEPRIS IFT. OLIE
TAKSTBLAD FRA FJERNVARMEDISTRIBUTIONSSELSKABET HVIDOVRE 2020
I beregningen er der mulighed for at indregne årsvirkningsgrad på de eksisterende kedler. Medregnes denne faktor, vil det typisk medføre en større besparelse, da ældre kedler har en lav årsvirkningsgrad ift. fjernvarmen. Årsvirkningsgrad fastlægges ud fra de målinger,

som foretages ved kedelservice. Alternativt kan disse erfaringsværdier fra Videncenter for energibesparelser anvendes:
Gl. kedel (>10 år): ≤ 80%

Ældre kedel (op til 10 år):  85%

Kondenserende kedel (ny): 98%

Beregningen er baseret på et parcelhus på 130 m² med en 10 år gammel kedel, et gennemsnitligt årsforbrug på
2.000 l olie til opvarmning og varmt brugsvand.
Olieprisen er sat til 10,47 kr./l (Shell / DCC energi-pris november 2019).

Oliefyring (eksempel):
Oliekøb:
Driftsudgifter:

l  10,52 kr./l

2.000

= kr.

(el til blæser, service mv.)

Årlige udgifter til oliefyring, inkl. moms

21.040,00

= kr.

3.600,00

= kr.

24.640,00

Fjernvarme (priser jf. takstblad):
2.000 l  9,89 kWh/l

Varmemængde, omregning:

Årsvirkningsgrad, eksist. kedel: 19.780 kWh 

85

%

16.813 kWh  0,357 kr./kWh

Fastafgift:

=

19.780 kWh

=

16.813 kWh

= kr.

6.002,24

= kr.

750,00

= kr.

6.422,57

Årlige udgifter til fjernvarme, inkl. moms

= kr.

13.174,81

Årlig besparelse ved fjernvarme: (kr. 24.640,00 - kr. 13.174,81)

= kr.

11.465,19

Abonnementsafgift
16.813 kWh  0,382 kr./kWh

Variabel afgift:

Beregn din egen vejledende fjernvarmeudgift herunder:
Oliefyring:
l  10,52 kr./l

= kr.

(el til blæser, service mv.)

= kr.

Oliekøb:
Driftsudgifter:

Årlige udgifter til oliefyring, inkl. moms

3.600,00

= kr.

Fjernvarme (priser jf. takstblad):
m³  9,89 kWh/l

=

kWh

Årsvirkningsgrad, eksist. kedel:

kWh 

=

kWh

Fastafgift:

kWh  0,357 kr./kWh

%

Abonnementsafgift
Variabel afgift:

= kr.
= kr.

kWh  0,382 kr./kWh

750,00

= kr.

Årlige udgifter til fjernvarme, inkl. moms

= kr.

Årlig besparelse ved fjernvarme:

= kr.

Beregningen er vejledende og bygger på fjernvarmetakstblad 2020 gældende fra 1. jan. 2020.

Hvidovre Fjernvarmeselskab

Det nuværende varmeforbrug bør være et gennemsnit af flere år - evt. graddagekorrigeret.
Besparelsen afhænger af de eksisterende installationer og beboernes forbrugsvaner. Beregningen er baseret på et olieforbrug mellem 0 - 4.000 l/år.

v/EBO Consult A/S

www.udbygning.dk

Arnold Nielsens Boulevard 60 - 2650 Hvidovre

 36 38 38 00  ebo@ebo.dk

forsyningssikkerhed ∙ mindre co2 udledning ∙ bedre udnyttelse af ressourcerne ∙ god økonomi
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Varmemængde, omregning:

