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Klimaplan 

Tilskud til erstatning af oliefyr med varmepumpe eller fjernvarmetilslutning 

 

 

Tiltaget består i et tilskud til udskiftning af oliefyr med hhv. varmepumper udenfor fjernvar-

meområder og fjernvarme i områder med fjernvarme. 

 

En tilskudsordning til boligejere, der erstatter deres oliefyr med et mere klimavenligt alterna-

tiv (typisk jordvarmepumper eller fjernvarmetilslutning), har været gældende fra marts 2010 

til juni 2011.  

 

En tilskudsordning har to effekter. For det første kan ordningen fremme, at oliefyr udskiftes 

med fx varmepumper eller fjernvarmetilslutning tidligere end det ellers har været tilfældet, og 

for det andet kan ordningen have betydning for, om ejerne – når de skifter det gamle oliefyr – 

vælger varmepumpe eller fjernvarme i stedet for et nyt oliefyr.  

 

Mulighederne for at erstatte oliefyr med varmepumpe eller fjernvarmetilslutning varierer me-

get fra bolig til bolig. Fjernvarmetilslutning er af gode grunde ikke muligt for det flertal af 

bygningsejere med oliefyr uden for fjernvarmeområderne, og varmepumper kan være uhen-

sigtsmæssige at etablere, hvis ejendomsgrunden er lille. Ligeledes virker varmepumper ikke 

godt i dårligt isolerede boliger med relativt lille radiatorareal, og varmepumpeinstallation bør 

derfor suppleres med andre forbedringer og ændringer af huset.  

 

Efterhånden som stadig flere oliefyr bliver erstattet, vil de tilbageværende oliefyr derfor blive 

stadigt vanskeligere at udskifte.  

 

I øvrigt kan det nævnes, at der i henhold til energiaftalen fra marts 2012 bliver forbud mod in-

stallation af olie- og naturgasfyr i nye bygninger fra 2013, og der fra 2016 bliver forbud mod 

installation af oliefyr i områder som er forsynet med fjernvarmenet eller naturgasnet. Derud-

over afsættes 42. mio. kr. til fremme af VE-baserede alternativer til olie- og naturgasfyr. Disse 

tiltag retter sig således mod samme mål som en tænkt pulje, om end virkemidlet er et andet 

(de 42. mio. kr. rækker ikke til direkte støtte konverteringen af fx oliefyr). Energiselskaberne 

kan gennem deres spareforpligtelser vælge at give tilskud til konverteringer. 

 

Fordelen ved tiltaget består bl.a. i, at fossil olie erstattes af fjernvarme, som i væsentligt om-

fang vil være baseret på VE. Der findes stadig omtrent 175.000 oliefyr i boliger uden for kol-



 

 Side 2 

lektivt forsynede områder og ca. 25.000 oliefyr i fjernvarmeområder. Under oliefyrsskrot-

ningsordningen, der var gældende fra marts 2010 til juni 2011, blev på omtrent et år installe-

ret ca. 10.000 varmepumper og 10.000 fjernvarmeinstallationer.  

 

 


