
Udviklingen i energipriserne 
Energimarkedet har oplevet voldsomme stigninger, alt energi er steget i pris. Der er meget 
begrænset tiltag, som boligforeninger kan udføre for at modarbejde disse forhøjede udgifter uden 
at foretage større investeringer, som vil øge de enkelte afdelingers udgifter, og dermed indirekte 
også påvirke beboernes udgift. 

 
VIBOs afdelinger opvarmes primært med fjernvarme, og prisændringerne er meget forskellige fra 
fjernvarmeværk til fjernvarmeværk, da produktionen af fjernvarmen er forskellig. 

 
HOFOR har hævet 2022 prisen med 7 %, gældende fra 1. januar 2023. Prisen blev dog sænket 
fra 2021 til 2022, men de brændselsprodukter HOFOR anvender for at levere fjernvarme, er også 
steget. Prisen er tæt på status quo i forhold til 2021 prisen 

 
Hillerød Forsyning hævede prisen markant i februar 2022 grundet den kraftige stigning på 
brændsel, herunder særligt gas som udgør ca. 1/3 af deres brændselssammensætning. 1. oktober 
2022 steg prisen igen grundet yderligere stigning på primært brændselsudgifter. Hillerød Forsyning 
har meldt ud, at deres ambition er, at i 2025 vil hele varmeforsyning være fuldt omstillet til 100 % 
grøn energiproduktion, men hvorvidt energiprisen vil falde, med de grønne tiltag er ikke meldt ud, 
da disse tiltag bygger på brændsel, som også oplever kraftige stigninger. 

 
Norfors Nivå forsyning som leverer fjernvarme til Nivå´s afd. 101, 102 og 103 har ikke varslet 
stigninger til Nivå, men de har varslet straf incitament, hvilket betyder at hvis afdelingernes afkøling 
ikke overholder en tilstrækkelig lav returtemperatur, vil det resultere i en økonomisk straf. 

 
Rødovre fjernvarme forsyning har udmeldt en stigning i fjernvarmeprisen på ca. 3 % på den 
variable pris 

 
Frederiksberg Forsyning har udmeldt en stigning i fjernvarmeprisen på ca. 13 % på den variable 
pris dette vil resultere i en forventet total stigning på ca. 11 % på varmeregningen inkl. de øvrige 
omkostninger som faste bidrag 

 
Høje-Taastrup Fjernvarme har udmeldt en stigning i fjernvarmeprisen på ca. 8 % 

 
Gilleleje Fjernvarme har varslet prisstigninger på ca. 17,5 % på den variable pris 

 
Græsted Fjernvarme har varslet prisstigninger på fjernvarmen på ca. 35 % på den variable pris, 
dette vil resultere i en forventet total stigning på 20 - 25 % på varmeregningen inkl. de øvrige 
omkostninger som faste bidrag 

 
Gentofte Fjernvarme har varslet en prisstigning på ca. 77,5 % på den variable pris og ca. -18 % på 
det faste bidrag (reducering) dette vil resultere i en forventet total stigning på ca. 22 % på 
varmeregningen inkl. de øvrige omkostninger som faste bidrag 

 
Elpriserne er steget voldsomt og er mere ustabile end fjernvarmen, og dette skyldes blandt andet 
den nuværende uforudsigelighed i gaspriser/leverancer og i klimaet, derfor er det svært at spå om 
evt. yderligere prisstigninger eller prisfald 

 
Gaspriserne er steget voldsomt, og udgør også den største faktor i de stigende el- og 
fjernvarmepriser 
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