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 HOVEDRESULTATER 1
Denne rapport beskriver danske boligejeres oplevelse og vurdering af nye, lea-

singbaserede forretningsmodeller for varmepumpeopvarmning af private hjem. 

Forretningsmodellerne er udviklet af OK og Insero Energy og er afprøvet med 

støtte fra Energistyrelsen.  

På baggrund af kvalitative interviews med 39 boligejere, der har taget stilling til 

de afprøvede varmeløsninger, udpeger rapporten centrale barrierer og motiva-

tioner for boligejernes valg af de nye forretningsmodeller. De barrierer og moti-

vationer som boligejerne oplever giver vigtige input til den videre udvikling og 

af varmeløsningerne i forhold til at sikre dem størst mulig udbredelse.  

Når rapporten har fået titlen ”Hjemlig varme”, så skyldes det, at varme udgør et 

vigtigt grundlag for trivsel, omsorg og hjemlighed for danske boligejere. Der er 

derfor mange hensyn på spil, når forbrugere forholder sig til opvarmning. For 

boligejerne handler varme ikke om opvarmning af upersonlige kvadratmeter, 

men om opvarmning af unikke, personlige hjem. Ét af rapportens hovedresulta-

ter er, at boligejernes vurdering af varmeløsningerne sker på baggrund af deres 

indtryk af det samlede koncept, hvor især kommunikationen og kontakten med 

fagpersonerne, graden af tillid til varmeløsningerne og forståelsen af de øko-

nomiske forhold har central betydning. I det følgende præsenteres rapportens 

øvrige hovedresultater.  

 

1.1 MÅLGRUPPE. KENDETEGN, MOTIVATIONER OG BARRIERER  

Undersøgelsen viser, at den primære målgruppe for de afprøvede varmeløsnin-

ger er boligejere, som ikke interesserer sig for varmeteknik, men som ønsker en 

bekvem, fremtidssikret og driftssikker varmeløsning.  

Figuren på næste side illustrerer dette. Her beskrives de forhold, der har størst 

betydning for boligejere i målgruppen og de centrale motivationer og barrierer, 

de oplever i forhold til de afprøvede forretningsmodeller skitseres. 
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Ligeledes viser undersøgelsen, at boligejere, der interesserer sig for varmetek-

nik og gerne selv vil kunne reparere, tilpasse og forbedre varmeanlægget, typisk 

falder uden for målgruppen. Denne type boligejere tillægger hverken pakkeløs-

ningen eller den medfølgende service- og vedligeholdelsesaftale særlig stor 

værdi. De oplever derfor ikke, at de får værdi for pengene og finder derfor var-

meløsningerne unødvendigt dyre. Følgende udsagn karakteriserer de typer bo-

ligejere, der ikke finder varmeløsningerne attraktive og dermed falder uden for 

målgruppen: 

 

 

1.2 OTTE INDSIGTER OM FORRETNINGSMODELLER FOR OPVARMNING 

Der er otte forhold, som i særlig grad kendetegner målgruppens opfattelse af de 

nye varmeløsninger og deres syn på opvarmning af hjemmet. Disse skitseres i 

nedenstående punkter, der bør medtænkes i den videre udvikling af varmeløs-

ningerne for at sikre dem størst mulig udbredelse. 

1. Ny varmeløsning giver ny varmeøkonomi  

Flere boligejere udtrykker usikkerhed omkring varmeøkonomien i de afprøvede 

varmeløsninger. Mange påpeger, at den nye varmeøkonomi først rigtigt kan 

kendes et år – eller mere – efter installation. Jo mere præcist de løbende for-

brugsudgifter for varmeløsningerne kan forudsiges, jo mere attraktive vil forret-

ningsmodellerne være.  

Skiftet til en varmepumpe vil ofte betyde ændrede fremløbstemperaturer, ny 

varmeadfærd og nye varmeindstillinger i huset. På grund af disse faktorer og 

den nye varmeafregningsform som løsningerne indebærer har boligejerne 

svært ved at vurdere om de skønnede varmeudgifter for deres hjem holder stik.  
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2. Prisoplevelser – helheden er lige så vigtig som prisdetaljer 

Mange boligejere fortæller, at de har svært ved at vurdere, hvorvidt prisen på 

varmeløsningerne er rimelig eller ej. De efterlyser uvildig rådgivning og informa-

tion fra fagpersoner uden økonomisk egeninteresse i varmeløsningen eller fra 

andre boligejere, der har erfaring med løsningen. 

Der er stor variation i, hvordan boligejerne vurderer prisen på varmeløsninger-

ne – nogle finder den meget rimelig, mens andre finder den meget høj. Forskel-

len skyldes, at boligejerne orienterer sig forskelligt på markedet, tillægger den 

inkluderede service og garanti meget forskellig værdi og har forskellige opfattel-

ser af risiko. Fordi boligejerne oplever de økonomiske vilkår som komplicerede 

at forstå, har de svært ved at vurdere prisens rimelighed. Det bevirker, at den 

samlede oplevelse af varmeløsningen (pris, fagpersoner, kommunikation, ser-

vice, kundepleje, mm.) ofte spiller en lige så vigtig rolle som selve økonomien, 

når boligejerne tager stilling til varmeløsningerne. 

3. Leasing er en tvetydig økonomisk relation 

Leasing betragtes med skepsis af hovedparten af boligejerne. De forbinder lea-

sing med ufornuftigt forbrug, frås og udsigten til at blive snydt. Af den grund 

udgør leasing-begrebet en barriere for forretningsmodellerne.  

I forhold til de afprøvede varmeløsninger anser mange boligejere dog alligevel 

leasing som en acceptabel finansieringsform. Det skyldes den lave etablerings-

omkostning, at det giver tryghed at kende service- og vedligeholdelsesudgifter-

ne på forhånd, og at boligejerne oplever, at de deler ansvaret for hjemmets 

varmeforsyning med enten OK eller Insero. Det upåagtet udgør boligejernes 

leasingskepsis dog fortsat en barriere for forretningsmodellerne.   

4. Den perfekte varmeløsning er en funktionel black box 

Den primære målgruppe interesserer sig for velopvarmede hjem, og ikke for 

varmeanlæg, varmeøkonomi eller aftalevilkår. Spørger man disse boligejere, er 

opvarmning af hjemmet en nødvendighed, der bør fungere uden besvær, upå-

klageligt og gerne usynligt – som en black box. 

Begrebet black box  betegner et system, hvis output kan erfares og er forståe-

ligt, men hvis indre funktioner er mere eller mindre usynlige og vanskelige at 

forstå. Dette er f.eks. tilfældet med hverdagsteknologier som mobiltelefoner og 

computere. Kendetegnende for funktionelle black boxes er, at brugerne har så 

meget tillid til systemerne, at de ikke har behov for at forstå dem til bunds. De 

afprøvede varmeløsninger har en markant styrke, når de fremtræder som funk-

tionelle black boxes. Det vil sige, når boligejere har tillid til aktørerne bag dem, 

og stoler på at løsningerne ”bare virker”.  
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5. En samlet varmeløsning gør det nemt og bekvemt at skifte varmekilde 

Varmeløsningerne gør det nemt og bekvemt for boligejerne at skifte og vedlige-

holde hjemmets varmekilde. Det sparer boligejerne for bekymringer og besvær, 

at ansvaret for varmefaglige- og energimarkedsbeslutninger er uddelegeret til 

fagpersoner, de stoler på, hvilket tillægges meget stor værdi af boligejerne i 

målgruppen.  

Den samlede varmeløsning gør forretningsmodellerne særligt attraktive for 

boligejere, der vægter komfort og bekvemmelighed højt og for boligejere, som 

ikke har tid eller lyst til at sætte sig ind i varmetekniske detaljer. For disse bolig-

ejere er det meget attraktivt, at OK eller Insero tager sig af hele processen – lige 

fra valg af varmepumpefabrikat, –model og installatør, til afmontering og fjer-

nelse af eksisterende varmekilde og installation, samt indstilling og vedligehold 

af den nye varmepumpe.  

6. Tilpas, enkel og relevant kommunikation er grundlaget for tillid 

Hovedparten af boligejerne synes, at forretningsmodellerne er komplicerede at 

forstå. Boligejerne ved ofte ikke, hvad de har brug for at vide om varmeløsnin-

gen, og de har derfor brug for kompetente råd og vejledning.  

Boligejerne i målgruppen synes, at energimarkedet og nye produkter på marke-

det er vanskeligt at få overblik over, forstå og vurdere. Det gælder i særlig grad 

når produkter, som det er tilfældet med de nye varmeløsninger, både involverer 

en nyere teknologi (varmepumpen), et usædvanligt ejerforhold (to-delt) og en 

økonomisk relation, der betragtes med skepsis (leasing). Disse forhold skaber 

utryghed på flere planer – teknologisk, praktisk og økonomisk – og udgør en 

væsentlig barriere for boligejernes tilvalg af varmeløsningerne. For at overvinde 

denne barriere har boligejerne behov for tilpas relevant og tilpas transparent 

kommunikation. 

7. Fagpersonerne er vigtige  

Fagpersonernes adfærd har stor betydning for boligejernes vurdering af varme-

løsningerne. Troværdighed, tillid og tilfredshed opbygges bedst gennem en per-

sonlig relation til kompetente fagpersoner. Fagpersonernes sociale kompeten-

cer, faglighed, grundighed og evne til at forstå den enkelte husstands behov, har 

stor betydning for boligejernes beslutning om at til- eller fravælge varmeløsnin-

gerne. 

Boligejerne fortæller, at det skaber mistillid, når fagpersoner både optræder 

som faglige rådgivere og kommercielle sælgere. Omvendt påvirker det opfattel-

sen af varmeløsningerne positivt, når fagpersonerne tager sig tid til at se grun-

digt på det enkelte hus og er i stand til at forklare, hvad der er vigtigt at vide om 

varmepumpen og -løsningen i et letforståeligt sprog. 
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8. Boligejerne oplever kun lille forskel på de to forretningsmodeller 

Selvom OKs og Inseros varmeløsning rummer markante forskelle, så oplever og 

italesætter boligejerne mange af de samme bekymringer ved løsningerne. Bo-

ligejerne  oplever altså kun lille forskel på de afprøvede varmeløsninger. 

Ved OKs løsning, afregner boligejeren for strømforbruget, mens boligejeren ved 

Inseros løsning afregner for den producerede varme. Det betyder, at det ved 

OKs løsning er boligejeren, der betaler merudgiften, hvis varmepumpen har en 

lav virkningsgrad, mens det ved Inseros løsning, er Insero der betaler merudgif-

ten for lave virkningsgrader. En del af de interviewede boligejere har dog ikke 

forstået disse forhold og bekymrer sig derfor over forhold, de behøver bekymre 

sig om, eller er ikke opmærksomme på forhold, de bør være opmærksomme på. 

 

1.3 ANBEFALINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER  

Undersøgelsen viser, at boligejerne ikke oplever de afprøvede forretningsmo-

deller som afgrænsede, økonomiske koncepter. I beslutningsforløbet spiller 

sociale relationer, overskuelighed, værdier og praktiske hensyn en stor – og ofte 

større rolle – end rent økonomiske forhold. Den enkelte boligejer skal kunne 

genkende sig selv, sin husstand og sit hjem i forretningsmodellen og føle sig tryg 

i alle faser af beslutningsforløbet. Det vil sige lige fra den indledende kommuni-

kation til besøg af konsulenten, beregning af varmeforbrug, tilbudsgivning, in-

stallation og løbende drift.  

Figuren på næste side skitserer boligejernes beslutningsforløb og de behov og 

spørgsmål, der typisk er vigtige for dem i forløbets faser. Der gives desuden en 

række anbefalinger til hvad OK, Insero Energy eller Energistyrelsen kan være 

opmærksom på, for at imødekomme boligejernes behov.  
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Hvis nye, VE-baserede opvarmningsformer, herunder de afprøvede varmeløs-

ninger, skal opnå tilstrækkelig udbredelse til at fortrænge olie- og  gasfyrsop-

varmning i den private boligmasse inden 2030, kræves en markant indsats, hvor 

såvel Energistyrelsen og andre myndigheder, som OK, Insero Energy og andre 

markedsaktører, har en central rolle at spille. 

Set fra målgruppens perspektiv, er den primære styrke ved de afprøvede var-

meløsninger deres evne til at fungere som black boxes. De fungerer som usynli-

ge, ubemærkede og driftssikre varmekilder, der fritager boligejerne fra at skulle 

bekymre sig om og bruge tid og kræfter på opvarmning af hjemmet. Disse kvali-

teter ved varmeløsningerne bør understøttes og styrkes i videst muligt omfang. 

Nedenfor følger en række forslag til forhold som henholdsvis markedsaktører 

og myndigheder skal være opmærksomme på i den forbindelse. 

 

Hvad kan OK, Insero Energy og andre aktører på markedet gøre? 

OK, Insero Energy og andre markedsaktører bør være opmærksomme på føl-

gende forhold i den videre udvikling af forretningsmodellerne:   

1. Målret formidlingen af varmeløsningerne til boligejernes behov, så det 

sikres, at de modtager letforståelig, relevant og tilpas transparent in-

formation om løsningerne. Tag højde for at den primære målgruppe er 

boligejere, der vægter bekvemmelighed og komfort højt, og at de fleste 

boligejere er interesserede i ’hjemlig varme’ fremfor varmetekniske de-

taljer.  

2. Lad fjernaflæsning og –overvågning af varmepumpernes drift, virk-

ningsgrad og forbrug indgå i videreudviklingen af varmeløsningerne. 

Fjernaflæsning giver boligejerne oplevelsen af, at OK eller Insero Energy 

har interesse i og tager ansvar for, at varmepumpen fungerer optimalt, 

hvilket giver tryghed. 

3. Tydeliggør at varmepumpen er en velafprøvet, veludviklet og effektiv 

teknologi, når varmeløsningen formidles til boligejerne.   

4. Tilbyd efter- og videreuddannelsesforløb for konsulenter og installatø-

rer. Det er afgørende, at fagpersonerne forstår boligejernes behov og 

bekymringer, ved hvad boligejerne har brug for at vide og kan formidle 

vilkårene for varmeløsningerne i et klart og letforståeligt sprog.  

5. Indsaml erfaringer og forbrugsdata fra de boligejere, der allerede har 

fået installeret varmeløsningerne. Disse data kan samles (fx af Energi-
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styrelsen) og bruges til at lave mere præcise beregninger af de økono-

miske konsekvenser ved at skifte fra f.eks. oliefyr til en varmepumpe-

løsning. Dette vil mindske den usikkerhed om varmeudgifterne, som bo-

ligejerne oplever det første års tid efter skiftet.   

6. Tilknyt en personlig fagperson til hver husstand, der installerer varme-

løsningerne. En personlig ”varmevicevært”, som boligejerne kan kon-

takte med spørgsmål, bekymringer og eventuelle problemer i forhold til 

varmeløsningen, vil give tryghed og virke problemforebyggende. 

7. Overvej at bruge et andet begreb end ”leasing” om aftalen. Hovedpar-

ten af boligejerne har en negativ opfattelse af leasing, hvilket udgør en 

barriere for tilvalg varmeløsningerne. 

8. OK bør informere kunderne om hvilken varmeadfærd og hvilke indstil-

linger, der giver den bedste virkningsgrad og dermed de laveste var-

meudgifter. Insero bør tydeliggøre, at de afholder eventuelle ekstraud-

gifter forbundet med lav virkningsgrad, og at de derfor har stor interes-

se i at varmepumpen fungerer optimalt. Dette vil sikre, at folk ikke fra-

vælger løsningen på forkert grundlag, f.eks. bekymring for COP-

faktoren. 

 

Hvad kan Energistyrelsen og andre myndigheder gøre? 

Herunder følger en række forslag til hvad Energistyrelsen og andre myndighe-

der bør være opmærksomme på i deres fremadrettede arbejde. 

1. Boligejerne efterspørger uvildig og valid vejledning om varmeløsnin-

gerne. De oplever, at energimarkedet er uoverskueligt, og de har derfor 

har svært ved at vurdere de forskellige tilbud på markedet. Energisty-

relsen tilbyder allerede uvildig rådgivning om varmepumpeteknologien, 

og denne kan med fordel udvides til også at indbefatte: 

 Rådgivning om forskellige finansieringsmodeller. Dermed kan bo-

ligejere, der overvejer en leasingløsning, let og overskueligt se og 

sammenligne, hvad løsningen koster her og nu og på sigt. 

 Information fra uvildige eksperter uden økonomisk egeninteresse i 

forretningsmodellerne og fortællinger om fordele og ulemper fra 
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private boligejere, der har afprøvet varmeløsningerne (udbyg f.eks. 

rådgivningen under BedreBolig1)  

 Et beregningsværktøj, der lader boligejerne sammenligne udgifter-

ne for forskellige varmeløsninger ved forskellige hustyper, varme-

forbrugsmønstre og vejrscenearier (kolde og milde vintre), vil klæde 

boligejerne på til at træffe gode beslutninger om opvarmning. Det 

anbefales, at Energistyrelsen forestår udviklingen af et sådan be-

regningsværktøj (udbyg f.eks. beregningsværktøjet under Spar 

Energi2) 

2. En ny varmeløsning i boligen medfører en ny varmeøkonomi. Derfor har 

en del boligejere svært at vurdere, hvorvidt nye varmeløsninger er øko-

nomiske attraktive eller ej. Op til et år efter installationen kan boligeje-

re stadig være i tvivl om, hvorvidt den forventede varmeøkonomi hol-

der stik. Økonomisk usikkerhed udgør en barrierer for varmeløsninger-

ne. Hvis Energistyrelsen forestår indsamling af forbrugsdata fra hus-

stande, der har konverteret fra oliefyr til varmepumpe kan disse danne 

grundlag for mere præcise beregninger af, hvilken varmeøkonomi bo-

ligejerne kan forvente efter et skift til varmepumpeopvarmning. 

 

3. Undersøgelsen tydeliggør, hvor vigtig fagpersonernes viden, adfærd og 

kundehåndtering er for boligejernes vurdering af varmeløsningerne. Of-

te spiller en personlig relation til kompetente fagpersoner (f.eks. ener-

gikonsulenter og installatører) en afgørende rolle i boligejernes valg af 

varmeløsning. Energistyrelsen kan med fordel udvikle og facilitere vide-

reuddannelse og træningsforløb for fagpersoner med særligt fokus på 

kommunikation og formidling af VE-baserede varmeløsninger til bolig-

ejere. 

 

4. Sidst men ikke mindst kan Energistyrelsen facilitere erfaringsudveksling 

mellem boligejere omkring VE-baserede opvarmningsformer, f.eks. via 

facebookgrupper eller andre fora på de sociale medier. Her kan bolig-

ejerne rådgive andre boligejere på baggrund af egne erfaringer med 

konkrete varmeløsninger og deres oplevelse af forskellige markedsaktø-

rer. 

                                                      
1
 http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bedrebolig  

2
 http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ny-varme 

http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bedrebolig
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ny-varme
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 INDLEDNING. HJEMMET SOM RAMME 2
Det var den almindelig bekymring for varmeforsyning i fremtiden. Vi vidste godt, at vi 

ikke skulle blive ved med at købe olie, det bliver for dyrt. Og så med klimaet. Det var en 

blanding af det hele, der var ikke én ting, der gjorde det. Det var alt sammen blandet 

sammen. Og vi skulle have noget mere operativt end træpillefyr, det er for bøvlet. Jord-

varme var for dyrt, syntes vi. Varmepumper var vi usikre på – om det var godt nok. I og 

med, at det ikke er os, der står for det, så tænkte vi, så tør vi godt binde an med det. Vi 

leaser jo.  

(Mand, 67 år, Horsens, tilvalgt Insero)  

 

Som citatet viser, er der mange overvejelser på spil, når boligejere i Danmark 

forholder sig opvarmningen af deres hjem. Her spiller såvel livsstil, livssituation, 

klimaovervejelser, tillid og praktiske og  økonomiske hensyn centrale roller. Alt 

efter boligejernes økonomiske adfærd, deres teknologiopfattelse og deres syn 

på fremtiden, fremstår de afprøvede varmeløsninger mere eller mindre attrak-

tive.  

 

Denne rapport er en analyse af boligejeres oplevelse af nye leasingbaserede 

forretningsmodeller for varmepumper til private hjem. Varmeløsningerne er 

afprøvet som ”demonstrationsprojekter” med støtte fra Energistyrelsen. 

Datamaterialet stammer fra kvalitative interview af 1-2 timers varighed med 39 

boligejere og casebesøg i seks private hjem.  

Nærværende rapport bygger videre på og nuancerer resultaterne fra andre, 

nyere undersøgelser af forbrugeres opfattelse varmepumper (Energistyrelsen 

2010 og Teknologisk Institut 2015). Interviewmaterialet tydeliggør, at forbru-

gerne ikke (kun) træffer markedsbeslutninger på baggrund af økonomisk kalku-

ler og individuelle hensyn (jf. Teknologisk Institut 2015:30). Varme er grundlag 

for tryghed, trivsel og omsorg i hjemmet og derfor afhænger beslutninger om 

opvarmning i vid udstrækning af tillid. Mange boligejere har lettere ved at have 

tillid til mennesker end til tal, og af samme grund spiller nabofællesskaber og 

relationen til fagpersonerne en helt central rolle i boligejernes beslutning. 

2.1 BAGGRUND 

De afprøvede demonstrationsprojekter indskriver sig i en energipolitisk traditi-

on for at søge at mindske energiforbruget i boligsektoren via oplysning, forsk-

ning, lovgivning, økonomiske incitamenter mv. Denne indsats er blevet kraftigt 

accentueret de seneste år i forlængelse af den tidligere S-R-SF regerings energi- 

og klimapolitiske mål og EU-forpligtelser på området. Herunder bl.a. en mål-

sætning om 100 % vedvarende energi i el- og varmeforsyningen i 2035 og – som 

led i opnåelsen heraf – en total udfasning af oliefyr som opvarmningskilde i 

2030. Som led i opnåelsen af disse målsætninger, blev det med Energiaftalen fra 
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20123 bestemt, at det fra 2013 ikke længere er lovligt at installere nye oliefyr i 

nybyggeri, og fra 2016 ikke længere er lovligt at installere oliefyr i eksisterende 

byggeri med mulighed for tilkobling til fjernvarme- eller gasnettet. Dette har 

skabt et aktuelt behov for at udvikle funktionelle og konkurrencedygtige op-

varmningsløsninger, der ikke er baseret på olie. Med særligt fokus på potentia-

let i varmepumper, har Energistyrelsen afsat midler til at udvikle og teste var-

mepumpebaserede opvarmningsløsninger. De her afprøvede varmeløsninger, 

er udviklet og testet af Insero Energy og OK, på baggrund af denne støtte fra 

Energistyrelsen. 

2.2 FORMÅL OG OPBYGNING 

Rapportens formål er at belyse, hvordan boligejere oplever og vurderer de af-

prøvede varmepumpebaserede varmeløsninger. I rapporten beskrives hvilke 

elementer, der udgør henholdsvis barrierer og motivationer for forretningsmo-

dellerne. Derudover indeholder rapporten en mere generel analyse af de for-

hold, der har betydning for private boligejere i Danmark i relation til opvarm-

ning af deres hjem.  

Rapporten indledes med en kort gennemgang af undersøgelsesdesignet, fulgt af 

en beskrivelse af de tre demonstrationsprojekter, der indgår i undersøgelsen. 

Herefter følger selve brugeranalysen med fokus på boligejernes oplevelse af 

barrierer og motivationer i forhold til de afprøvede varmeløsninger. Analysen er 

struktureret efter nøgletemaer med central betydning for boligejerne – hen-

holdsvis hjemmet, den tekniske løsning, ekspertisen og økonomien. Disse tema-

er beskrives i fire afsnit, der hvert indledes med en kort opsummering af centra-

le barrierer og motivationer på det pågældende område. 

 

  

                                                      
3
 ”Regeringens energi- og klimapolitiske mål – og resultaterne af Energiaftalen i 2020”, 

http://www.kebmin.dk/sites/kebmin.dk/files/klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-
bygningspolitik/energiaftale/Faktaark%202%20energi%20og%20klimapolitiske%20mal.pdf 

 

http://www.kebmin.dk/sites/kebmin.dk/files/klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-bygningspolitik/energiaftale/Faktaark%202%20energi%20og%20klimapolitiske%20mal.pdf
http://www.kebmin.dk/sites/kebmin.dk/files/klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-bygningspolitik/energiaftale/Faktaark%202%20energi%20og%20klimapolitiske%20mal.pdf
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 OM UNDERSØGELSEN 3
Rapporten er skrevet på baggrund af en kvalitativ, interviewbaseret brugerun-

dersøgelse. I undersøgelsen indgår 39 boligejere, der har udvist interesse for og 

taget stilling til varmeløsningerne i et af demonstrationsprojekterne. 16 af de 39 

interviewede boligejere har indgået kontrakt om installation af en af de nye 

varmeløsninger, mens 23 har overvejet, men fravalgt løsningerne. 

Følgende tre varmeløsninger indgår i brugerundersøgelsen:  

 Inseros model for individuel leasing af luft til vand varmepumper  

Modellen er forsøgt afprøvet i Sønder Vissing (hvor der ikke blev indgå-

et kontrakter) og senere afprøvet i det øvrige Horsensområde. Ultimo 

maj 2015 er der indgået kontrakter på alle de 20 installationer, der støt-

tes gennem Energistyrelsen.  

 OKs model for individuel leasing af luft til vand varmepumper  

Denne model er blevet afprøvet over hele landet. Ultimo maj 2015 er 

der indgået kontrakter på alle de 40 installationer, der støttes gennem 

Energistyrelsen.  

 Inseros model for fælles brinesystem til individuelle vand til vand 

varmepumper 

Denne løsning er forsøgt afprøvet i Grønbjerg Langelund, Andkær og 

Smøl. Der er ikke indgået kontrakter. 

Rapporten omhandler primært Inseros og OKs forretningsmodeller for leasing 

af individuelle luft til vand varmepumper, da Inseros løsning baseret på fælles 

brine er ikke blevet realiseret på nuværende tidspunkt. EXERGI-Partners varme-

løsninger indgår ikke i undersøgelsen, da de endnu ikke er afprøvet på marke-

det.    

3.1 METODE OG OMFANG 

Undersøgelsens primære metode har været semistrukturerede, telefoniske 

dybdeinterview af 1-2 timers varighed. Efterfølgende er der gennemført opføl-

gende casebesøg, med interview og observationer, i udvalgte hjem med henblik 

på at få et nærmere indblik i, hvordan varmepumpeløsningen fungerer og ople-

ves af boligejerne i hverdagen. Derudover bygger rapporten på gennemgang af 

relevante dokumenter og salgsmateriale samt telefoninterview med Markeds-

chef ved OK, Klaus Kjær, og seniorkonsulent ved Insero, Mads Lyngby Petersen. 

Disse interview blev foretaget med henblik på at belyse detaljer i forretnings-

modellerne og i udrulningen af demonstrationsprojekterne. 
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Der er foretaget i alt 41 telefoninterview à 1-2 timers varighed med 39 boligeje-

re, der enten har til- eller fravalgt ét af demonstrationsprojekterne. Interviewe-

ne fordeler sig som vist i nedenstående tabel: 

 

3.2 DELTAGERE I UNDERSØGELSEN 

De interviewede boligejere er udvalgt på baggrund af kontaktlister fra Insero og 

OK over de boligejere, der har udtrykt interesse for de afprøvede varmeløsnin-

ger. Udvælgelsen af interviewpersoner er sket med hensyntagen til en passende 

fordeling mellem til- og fravælgere og mellem de forskellige varmeløsninger, og 

under påvirkning af boligejernes tid og villighed til at lade sig interviewe. 

Inseros forretningsmodel for individuel leasing, har vi opdelt i to underprojek-

ter, da modellen er forsøgt udrullet ad to omgange med markant forskelligt 

udfald. Først lokalt i landsbyen Sønder Vissing, hvor der ikke blev indgået kon-

trakter, og senere i hele Horsensområdet, hvor der blev indgået kontrakter med 

20 boligejere.  

Et fællestræk for husstandende i undersøgelsen, er deres geografiske placering i 

områder uden for fjernvarmenettet. En stor del af de interviewede husstande 

ligger i mindre urbaniserede områder præget af  større afstande mellem hus-

standene, til arbejdspladser og indkøbsmuligheder og lav befolkningstæthed. 

Inseros projekter har været geografisk afgrænsede til specifikke lokalområder, 

mens OKs leasingmodel henvender sig til boligejere i hele Danmark. Nedenfor 

ses den geografiske fordeling af interviewede boligejere. 

39 interviewpersoner,  
41 interview og 6 casebesøg 

Insero Leasing 
Sønder Vissing 

7 interview 

Tilvalgt 
0 

Fravalgt 
7 

Insero Leasing 
Horsens 

16 interview 

Tilvalgt 
9 

Fravalgt 
7 

Casebesøg 
3 

OK Leasing 
Hele landet 
13 interview 

Tilvalgt 
7 

Fravalgt 
4 

Casebesøg 
3 

Insero, 
fællesbrine 

Smøl 
5 interview 

Projektet 
blev ikke 
realiseret 
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Demografisk fordeler interviewdeltagerne sig som beskrevet nedenfor. 

 

Aldersfordeling 

Aldersmæssigt fordeler de interviewede boligejere sig næsten ligeligt mellem 

personer på over og under 60 år. 

 

 

 



  

 

 

 

 
16 Demonstration af VE-baserede opvarmningsformer www.niras.dk 

 

Husstandens størrelse  

Husstandsstørrelsen varierer fra 1-7 personer, med en lille overvægt af par og 

enlige (21 ud af 39) sammenlignet med børnefamilier (16 ud af 39)4.  

 

Uddannelsesniveau og beskæftigelse 

Der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem interviewpersoner med en vide-

regående uddannelse (20 ud af 39), og personer med et lavere uddannelsesni-

veau (17 ud af 39)5. 12 ud af 39 interviewede er uden for arbejdsmarkedet på 

grund af sygemelding, førtidspension eller pension.  

 

  

                                                      
4
 To interviewpersoner har ikke oplyst husstandens størrelse og sammensætning 

5
 To interviewpersoner har ikke oplyst deres uddannelsesniveau. 
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 TRE FORRETNINGSMODELLER FOR LEASING AF 4

VARMEPUMPER 
I dette afsnit gives først en kort beskrivelse af varmepumpen som opvarmnings-

teknologi, hvorefter følger en beskrivelse af forretningsmodellerne bag de var-

meløsninger, som rapporten omhandler . 

4.1 VARMEPUMPEN SOM OPVARMNINGSTEKNOLOGI 

En varmepumpe er et aggregat, der ved tilførsel af energi – typisk fra elnettet – 

kan løfte eller komprimere varme fra én temperatur til en anden. Jo større 

temperaturforskel der er mellem input- og den ønskede output-temperatur, jo 

mere energi må der tilføres. En varmepumpens virkningsgrad – dens COP-

værdi6 – betegner forholdet mellem den mængde energi, varmepumpen tilfø-

res, og den mængde energi, den producerer. Virkningsgraden afhænger af en 

række faktorer, herunder særligt varmepumpens kvalitet og forskellen mellem 

input- og output-temperaturer. 

 

De varmeløsninger, der indgår i denne undersøgelse, benytter sig af luft til vand 

varmepumper og vand til vand varmepumper (jordvarme). Et luft til vand var-

mepumpesystem består af en ude-del og inde-del. Ude-delen placeres udenpå 

huset og består af selve varmepumpen og en stor ventilator, der trækker luft 

forbi varmepumpen. Inde-delen består af en varmtvandsbeholder, hvori var-

men fra varmepumpen overføres til husets centralvarmeanlæg og brugsvand. 

Desuden indeholder inde-delen den styringsenhed, der regulerer varmepum-

pens funktion. Et vand til vand varmepumpesystem fungerer grundlæggende på 

samme måde, men trækker varme fra en nedgravet brine med væske i stedet. 

Denne teknologi giver typisk en højere COP-værdi end luft til vand varmepum-

per, da gennemsnitstemperaturen for brinevæsken er højere og mere konstant 

end for luft. 

Her følger en gennemgang af de afprøvede varmpumpebaserede forretnings-

modeller. 

4.2 LEASING AF INDIVIDUELLE VARMEPUMPER HOS INSERO ENERGY 

Insero Energy står bag denne varmeløsning i et samarbejde med Brædstrup 

Fjernvarme, der står for fakturering og Sunwell ApS7, der varetager installatio-

nen. Vølund producerer de varmepumper, der anvendes (primært Vølund 

F2040).  

 

I informationsmaterialet fra Insero kaldes forretningskonceptet ”varmeservice” 

                                                      
6
 ”Coefficient of performance” 

7
 Sunwell ApS er stiftet af ejerne bag Hedensted VVS og IC Electric.  
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og præsenteres som et ”demonstrationsprojekt”, der har som formål at skabe 

en ”enkel og billig” varmeløsning for boligejere uden for fjernvarmenettet. Bo-

ligejeren betaler for den varme, som husstanden forbruger, mens Insero er 

ansvarlig for, at varmepumpesystemet kører, som det skal. ”I princippet samme 

koncept som fjernvarme”, står der i informationsfolderen. 

Forretningsmodellen bygger på et to-delt  ejerforhold, hvor varmepumpesy-

stemets indvendige del (med varmtvandsbeholder, tilkobling til husets central-

varmesystem og styringsenhed) ejes af boligejeren, som har ansvar for vedlige-

hold af denne, mens Insero ejer og har ansvar for service og vedligehold af ude-

delen (med varmepumpe og ventilator).  

                             
Aftalen løber indtil en af parterne opsige aftalen. Insero Energy kan først opsige 

aftalen efter 12 år. Husejer kan opsige efter 12 måneder. Ved ophør af aftalen 

vil Insero Energy hente varmepumpen og anvende den i anden bygning. Huseje-

ren har ikke en kontraktlig ret til at købe varmepumpen ved aftaleophør. Hus-

ejeren er berettiget til at overdrage aftalen ved et ejerskifte. Herefter vil Insero 

Energy fremsende aftale om overdragelse til den nye ejer.  

Økonomi 

Modellen finansieres via disse fire elementer, som på nær den første betales af 

boligejeren:  
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Udover startydelse, det årlige abonnement og udgifter til køb og installation af 

inde-delen betaler boligejeren for den varme, som varmepumpen leverer. Dette 

afregnes til en takst , der pr. 1. januar 2014 var 78 øre/kWh. Boligejeren betaler 

også for pumpens strømforbrug, men får løbende dette beløb refunderet af 

Insero til en takst, der pr. 1. januar 2014 var 151 øre/kWh. I Inseros forret-

ningsmodel har varmepumpens virkningsgrad således ingen direkte økonomisk 

betydning for forbrugeren. Hvis pumpen – f.eks. på grund af forkerte indstillin-

ger, kolde vintre eller for høje fremløbstemperaturer – kører med en lav virk-

ningsgrad eller slår over på elpatron til opvarmning, er det Insero, der afholder 

de ekstra strømudgifter. Insero har fastsat varmeprisen på de 78 øre pr. kWh ud 

fra en forventet gennemsnitlig virkningsgrad for varmepumpen på 2,70.  

Projektforløb 

Forretningsmodellen er blevet afprøvet to steder. Først i og omkring landsbyen 

Sønder Vissing i Horsens Kommune, hvor der i slutningen af 2013 og starten af 

2014 blev afholdt to informationsmøder for interesserede borgere i det lokale 

forsamlingshus. Mange borgere udviste indledningsvist interesse for projektet, 

men der blev ikke indgået kontrakter om installation. Siden blev projektet af-

prøvet i hele Horsensområdet. I den forbindelse blev der afholdt to informati-

onsmøder hos Insero Energy i anden halvdel af 2014. På møderne i Horsens og 

Sønder Vissing deltog, udover Insero en repræsentant fra Vølund, installatører 

fra Sunwell og en repræsentant fra Brædstrup Fjernvarme. Efter møderne i 

Horsens, kunne boligejerne få lavet individuelle varmeberegninger for installa-

tion af denne varmeløsning i deres hjem. 

Insero brugte forskellige kanaler til at formidle demonstrationsprojektet til po-

tentielt interesserede boligejere, herunder personlige henvendelser til udvalgte 

husstande, annoncering i lokale medier (herunder Horsens Folkeblad) og opslag 

på sociale medier. Boligejere, med interesse for at høre mere om et ”demon-

strationsprojekt” for VE-baserede opvarmningskilder, blev inviteret til informa-

tionsmøder om projektet. Enkelte boligejere er desuden blevet henvist til pro-

jektet direkte af Sunwell, efter at de havde taget kontakt til Sunwell for at ind-

hente tilbud på køb og installation af varmepumper. 

Der er ultimo maj 2015 indgået aftaler om installation af alle 20 varmepumper, 

der indgår i dette demonstrationsprojekt. 

4.3 LEASING AF INDIVIDUELLE VARMEPUMPER HOS OK 

OK står bag denne varmeløsning i samarbejde med en række faste, eksterne 

installatører, der varetager installation og service. Vølund leverer de varme-

pumper der anvendes. På OKs hjemmeside præsenteres varmeløsningen som 

en ”nyhed” (og ikke som et ”demonstrationsprojekt”). Leasingmodellen supple-
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rer OKs eksisterende salg af Vølund varmepumper – den er så at sige en ny vare 

på hylden. Forretningsmodellen bygger, som Inseros, på et to-delt ejerskab, 

hvor OK ejer varmepumpens ude-del, mens boligejeren ejer inde-delen. OK 

tilbyder leasing af varmepumper med forskellige kapaciteter. 

                                    
Leasingaftalen løber over 10 år, hvorefter den kan opsiges eller fornys i yderli-

gere 5 år til en væsentligt nedskrevet leasingydelse. Ved salg skal den nye ejer 

godkendes af OK inden overtagelse. Hvis boligejeren vil udtræde af aftalen, 

inden de 10 år er gået, opkræver OK et relativt højt frikøbsbeløb (præcist hvor 

meget er svært at vurdere ud fra kontrakten). Boligejeren kan hverken under 

eller efter aftalens udløb købe ude-delen.  

Økonomi 

Økonomisk finansieres denne forretningsmodel gennem tre elementer: etable-

ringsomkostninger, en fast månedlig ydelse og afregning for varmepumpens 

løbende strømforbrug. 
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I OKs forretningsmodel har varmepumpens virkningsgrad direkte økonomisk 

betydning for forbrugeren. Hvis pumpen – f.eks. på grund af forkerte indstillin-

ger, kolde vintre eller for høje fremløbstemperaturer – kører med en lav virk-

ningsgrad eller slår over på elpatron, er det boligejeren, der afholder de ekstra 

udgifter til strøm. 

Projektforløb 

Den første installation blev foretaget i oktober 2014, men OK lancerede først 

forretningsmodellen for alvor primo 2015. Der er medio april 2015 indgået kon-

trakt på alle de 40 installationer, som Energistyrelsen støtter. Heraf er 12 instal-

leret, mens de resterende forventes installeret i løbet af sommeren 2015.  

Varmeløsningen er markedsført via kampagner og annoncer, bl.a. på OKs egen 

hjemmeside og med bandereklamer i forbindelse med VM i håndbold 2014 i 

Qatar. Derudover har ca. 32.000 af OKs nuværende oliefyrskunder fået tilsendt 

information om varmeløsningen. OKs energikonsulenter aftaler besøg hos de 

boligejere, der viser interesse for løsningen, besigtiger boligen, informerer om 

varmepumpeteknologien og leasingaftalens betingelser og laver en beregninger 

på boligens varmebehov og økonomi. OK tilbyder i øvrigt også kontantsalg og 

lånefinansiering af varmepumper, og en leasingaftale er således blot én af tre 

finansieringsmuligheder hos OK. Hvis der indgås kontrakt, træffes der efterføl-

gende aftale med OKs eksterne installatører om det præcise tidspunkt for og 

detaljer omkring installationen.  

4.4 INSERO ENERGY: FÆLLES BRINE MED INDIVIDUELLE VARMEPUMPER 

Udover de ovenfor beskrevne forretningsmodeller for leasing af individuelle luft 

til vand-varmepumper, har Insero afprøvet en forretningsmodel for etablering 

af fælles brinesystem til forsyning af individuelle vand til vand-varmepumper, 

også kendt som jordvarme. Forretningsmodellen bygger på et koncept, hvor 

Insero forestår etablering af brinesystemet, herunder aftale med lodsejer, ned-

gravning af slanger og installation af individuelle vand/vand-varmepumper i de 

tilknyttede boliger.  
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De første to år af anlæggets levetid har Insero ansvar for drift, service og vedli-

gehold af såvel fælles brine som individuelle varmepumper. Efter to år skal bo-

ligejerne overtage ejerskabet og ansvaret for både de individuelle varmepum-

per og den fælles brine. I forbindelse med overdragelsen af ejerskab og ansvar 

vil Insero tage initiativ til og rådgive om oprettelse af en andelsforening, der kan 

varetage drift og betaling af leje, service mv. Andelsforeningens medlemskreds 

skal bestå af de tilsluttede boligejere. 

Økonomi 

Økonomisk finansieres forretningsmodellen via 4 elementer, der betales af bo-

ligejeren. 

 Et tilslutningsbidrag på 40.000 kr., der dækker tilkobling til brinesyste-

met, fjernelse af eksisterende varmekilde og installation af varmepum-

pe inkl. varmtvandsbeholder.  

 En fast pris på den producerede varme de to første år af anlæggets le-

vetid (85 øre pr. kWh). Boligejeren betaler den strøm som varmepum-

pen bruger i denne periode, men får beløbet refunderet af Insero. 

 En slutbetaling efter 2 år, til dækning af varmepumpens restværdi. 

 Efter de to første år: Betaling af løbende omkostninger til fælles brine, 

herunder årlig service og evt. leje af jorden, hvorpå den er nedgravet, 

og af varmepumpens strømforbrug, der afregnes sammen med hus-

standens øvrige strømforbrug.  

Projektforløb 

Forretningsmodellen er – uden succes – forsøgt realiseret i landsbysamfundene 

Grønbjerg Langelund, Andkær og Smøl. I forbindelse med brugerundersøgelsen 

har vi interviewet fem boligejere i Smøl.  

Insero Energy tog kontakt til beboerne i Smøl, fordi lokalsamfundet tidligere 

havde vist interesse for kollektive energiløsninger8. Der blev afholdt informati-

onsmøder i Sønderborg og i private hjem i Smøl. Flere boligejere udtrykte stor 

interesse for projektet, hvorefter Insero foretog en række husbesøg. At projek-

tet ikke blev realiseret, skyldes – ifølge Insero – at de interesserede husstande 

lå  uhensigtsmæssigt placeret i forhold til hinanden, hvilket ville fordyre projek-

tet i en grad, så det ikke var rentabelt. De interviewede boligejere var ærgerlige 

over, at projektet ikke var blevet realiseret, og flere var i tvivl om grunden til at 

det ikke var blevet til noget.   

Da denne varmeløsning ikke blev realiseret, har vi ikke inddraget den i analysen, 

men valgt at fokusere på de to øvrige – og realiserede – varmeløsninger.  

                                                      
8
 Beboerne havde for år til bage forsøgt at etablere et fælles solcelleanlæg – dog uden succes.  
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 BOLIGEJERNES PERSPEKTIVER. TILLID SOM 5

RAMME  
Varme udgør et usynligt, men ifølge boligejerne vigtigt grundlag for trivsel, hyg-

ge og velbefindende i hjemmet. For de fleste boligejere er det en stor beslut-

ning at installere en ny opvarmningsform i hjemmet. Et skift i opvarmningskilde 

medfører nemlig, at en række fremmede elementer inviteres inden for i hjem-

met, herunder en ny teknologi (varmepumpen), en ny relation (leasingforholdet 

til OK eller Insero) og en ny varmeøkonomi. Undersøgelsen viser, at dette i ud-

præget grad fordrer tillid. I hovedparten af de gennemførte interview udgør 

tillid og tryghed centrale motivationsfaktorer, mens mistillid og utryghed frem-

står som centrale barrierer for at tilvælge de afprøvede varmeløsninger. 

Tillid handler om tiltro til andres pålidelighed og til deres evne til at skabe be-

stemte, ønskede resultater9. Sagt med andre ord handler tillid på den ene side 

om, hvorvidt man kan stole på andres hensigter – at de f.eks. ikke bevidst er 

ude på at snyde én – mens det på den anden side handler om, hvorvidt de an-

dre besidder den rette ekspertise – at de er i stand til at skabe de ønskede re-

sultater, f.eks. velfungerende opvarmning af hjemmet. Disse to aspekter af tillid 

løber som en rød tråd gennem boligejernes vurdering af de afprøvede varme-

løsninger. 

Jamen, jeg tror da, det er fremtiden. Også i stedet for fjernvarme. Men jeg ved jo ikke 

rigtig, jeg har jo ikke fået varmepumpen endnu, men jeg håber da det virker. Jeg tror 

det. Det har de jo lovet. 

(Mand, 60 år, Gram, tilvalgt OK) 

Har man har tillid til andre, medfører det, at man tør stole på, hvad de lover – 

også selv om man ikke er helt sikker. Tillid såvel som mistillid skabes i en fortlø-

bende proces, der informeres af egne og andres sociale erfaringer. Nærer man 

tillid, tør man tro på andres hensigter og ekspertise. 

Nogle af de interviewede boligejere er udpræget tillidsfulde, andre udpræget 

mistroiske, mens flertallet balancerer et sted i mellem tillid og mistro. Det inte-

ressante i denne forbindelse er dog ikke, at der er forskel på, hvor tillidsfulde 

forbrugere er. Det væsentlige er at forstå, hvor i mødet mellem forbrugeren og 

                                                      
9
”Tillid kan defineres som tiltro til pålideligheden hos en person eller et system, hvad angår et 

givent sæt af resultater eller begivenheder, hvor tiltroen udtrykker en tro på en andens redelig-

hed eller kærlighed eller på korrektheden af abstrakte principper (teknisk viden)”  (Anthony Gid-

dens: ”Modernitetens konsekvenser”, Hans Reitzels Forlag, 1994, side 36)  
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forretningsmodellerne – dvs. i hvilke sammenhænge og situationer – der typisk 

opbygges tillid eller opstår mistillid. 

Tilliden til forretningsmodellen farves af, hvordan boligejerne opfatter virksom-

heden bag varmeløsningen – udbyderen af leasingaftalen. Fremstår virksomhe-

den ansvarlig og kompetent, mindskes nervøsiteten.  

Vi var skeptiske [over], om det var godt nok. Og det kan du godt kalde nervøsitet, men 

den var overstået i og med vi gik ind i det her projektet, og det var dem, der havde an-

svaret. Nu vidste vi, at vi kunne ringe til dem og sige, at de skulle komme og gøre det om 

igen, og det var vi tilfredse med; at vi kunne skyde ansvaret videre til dem, hvis det ikke 

fungerede. 

(Mand, 67 år, Vejle, tilvalgt Insero) 

Opfattelsen af virksomhederne som ansvarlige eller ej, farves og formes i høj 

grad af, hvordan boligejerne oplever fagpersonerne (interne som eksterne). 

Man kan sige, at fagpersonernes adfærd kropsliggør virksomheden for boligeje-

ren. 

De to gutter, der var herude, kunne svare på det hele. Der var også en sagkyndig, eller 

hvad han kaldte sig, som gik isoleringen igennem. De forklarede alting, sådan at jeg 

også kunne forstå det. De var meget hjælpsomme og professionelle. Jeg havde tillid til 

dem, og jeg følte mig ikke uvidende, når de forklarede mig om det. Jeg tjekkede ikke det, 

de sagde – jeg stolede på dem.  

(Mand, 67 år, Sdr, Vissing, fravalgt Insero) 

 

I de følgende afsnit analyseres og beskrives de elementer, som har størst be-

tydning for boligejernes vurdering og opfattelse af de afprøvede varmeløsninger 

– herunder hvor og hvordan, der skabes henholdsvis tillid og mistillid til løsnin-

ger. Analysen er organiseret efter fire temaer, der har central betydning for 

boligejernes oplevelse og vurdering af varmeløsningerne, nemlig hjemmet, den 

tekniske løsning, ekspertisen og økonomien. 
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 HJEMMET. HUS, LIVSSTIL OG VÆRDIER 6
Undersøgelsen viser, at boligejere i Danmark ikke forholder sig til opvarmning af 

upersonlige bygninger og kvadratmeter, men til opvarmning af personlige hjem. 

Et  hjem er et socialt rum, som det – set fra et boligejerperspektiv – ofte ikke 

giver mening at kvantificere og gøre til genstand for beregninger og sammenlig-

ner baseret på størrelse, pris, tilstandsrapporter, energimærkninger, isolerings-

grader eller byggeår.  

Hjemmet er personligt, fordi det skabes af de mennesker, der bor i det. Varmen 

udgør et centralt grundlag for hjemligheden. Spørgsmålet om hvordan bolig-

ejerne forholder sig til, opfatter og vurdere de afprøvede varmeløsninger af-

hænger derfor i vid udstrækning af, hvordan de skaber deres hjem. 

  

Følgende forhold, der knytter sig til hjemmet, har særligt betydning for bolig-

ejernes vurdering af varmeløsningerne: 

 Varmeløsningen er central for hjemligheden og skal italesættes sådan 

Varme er en forudsætning for hjemlighed. Varmetekniske begreber vir-

ker fremmede for mange boligejere, ligesom flere har modvilje mod at 

medvirke i et ”demonstrationsprojekt”, fordi det virker utrygt og 

uhjemligt. 

 Husets varmepumpeparathed  

Forskellige huse er – afhængigt af f.eks. isoleringsgrad og det eksiste-

rende varmesystem – mere eller mindre varmepumpeparat. Ligeledes 

påpeger flere boligejere, at varmeløsningerne – og særligt Inseros – ikke 

er attraktive for husstande, der har et større varmebehov end gennem-

snittet, da det forhøjer prisen på varmeløsningen markant.  

 Livsstil, normer og værdier 

For boligejere, der vægter komfort, tryghed og bekvemmelighed højt er 

varmeløsningernes pakkeløsning særligt attraktiv og tryg. Fagpersoner 

varetager de praktiske forhold omkring installationen og har ansvaret 

for, at det virker. Dette frigiver boligejernes tid og energi til andre akti-

viteter. Modsat finder boligejere med en gør-det-selv livsstil ofte pakke-

løsningen dyr eller begrænsende i forhold til mere hjemmelavede og 

individuelt tilpassede løsninger. 

 Økonomi vægter højere end grønne værdier 

Alle opfatter det som positivt, at varmepumper er bedre for miljøet end 

oliefyr, men det er kun sjældent en primær motivationsfaktor for at til-
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vælge løsningerne. Økonomi italesættes som mindst lige så central som 

de grønne værdier. 

 Krav til varmeløsninger skifter med livsfaser 

Behovet, der knytter sig til en varmeløsning, skifter i takt med at bolig-

ejerne bevæger sig mellem forskellige livsfaser. Undersøgelsen viser, at 

der lægges vægt på forskellige kvaliteter af varmeløsningerne i hen-

holdsvis børnefamilier, familier hvor børnene er flyttet hjemmefra eller 

husstande hvor den ene ægtefælle er gået bort. 

 

I nedenstående afsnit uddybes og illustreres disse pointer med de interviewede 

boligejeres egne ord.  

 

6.1 VARME ER GRUNDLAG FOR HJEMLIGHED  

I tekniske og økonomiske termer – kWh, grader celsius, kroner og øre – kan 

varme gøres til genstand for rationelle beregninger og sammenligninger, der 

kan gør det muligt og meningsfyldt at stille spørgsmål som: Hvad kan betale sig? 

Hvor er der energieffektiviseringer at hente? Hvilken varmekilde kan levere flest 

kWh for pengene på lang sigt? Men kun de færreste boligejere forholder sig til 

varme på den måde i hverdagen. Fra et boligejerperspektiv handler opvarmning 

i dagligdagen typisk om langt mere (lav)praktiske spørgsmål som f.eks.: Er der 

nok varmt vand til alle? Er badeværelsesgulvet koldt eller varmt? Er der lunt og 

hyggeligt i køkkenet eller trækker det? Kan jeg stole på at varmen ikke går ned, 

mens jeg er bortrejst?  

Mange boligejere føler sig fremmede over for den tekniske begrebsverden, der 

knytter sig til opvarmning, som de pludseligt skal forholde sig til i forbindelse 

med udskiftning af varmekilde.  

Når man ikke rigtig ved noget om opvarmning, var det svært at forholde sig til al den 

info og have det kritiske overblik […] Til mødet stak jeg virkelig ud som 28-årig kvinde. 

Der var kun mænd. De havde forskellige bevæggrunde for at være der og stillede kritiske 

spørgsmål. Det sagde mig ingenting, men jeg synes altså heller ikke, det er særlig spæn-

dende. Dengang vi kiggede på huset, der kiggede jeg jo mere på hjemmet, altså er det et 

pænt køkken, er der god rumfordeling og sådan noget.  

(Kvinde, 28 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

 

Termer som kWh, isoleringsgrader, fremløbstemperaturer og COP-værdier ud-

gør en barriere for boligejere uden teknisk interesse eller viden. Måden varme-

løsningerne kommunikeres på – det sprog, der bruges til at formidle dem – har 

stor betydning for om boligejerne forstår dem, og for hvordan de opfatter dem. 

Historisk var varmekilden hjertet i hjemmet. Det sociale liv udspillede sig rundt 

om ildstedet, hvor der blev lavet mad, fortalt historier og slappet af. Udviklin-
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gen har givet varmekilden et langt mere usynligt liv. I dag er den typisk gemt 

væk i kældre eller teknikskabe, og påkalder sig kun opmærksomhed, når noget 

er gået i stykker og varmen derfor ikke virker. Varmens sociale betydning er dog 

ikke mindsket af den grund. Varme forbindes med tryghed og udgør i en dansk 

kontekst en central kulturel forudsætning for hygge og hjemlighed.  

Varmens nødvendighed og usynlighed bevirker, at opvarmning opfattes som en 

særlig form for forbrug. 

En varmeløsning er – hvad skal man sige? – prestigemæssigt ikke det samme [som en ny 

bil]. Det er noget skjult noget, det kan da godt være, at mændene går over og nørder lidt 

i laden. Men der er ikke noget flash-værdi i det – som der kan være i et nyt køkken eller 

en ny bil.  

(Mand, 44 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

 

Varme er omsorg 

Man investerer ikke i en opvarmningskilde for at vise den frem, men fordi den 

er en basal og nødvendig forudsætning for at skabe gode rammer for trivsel og 

velvære i hjemmet. Varmen rammesætter husstandens sociale liv, og flere bo-

ligejere giver udtryk for, at man viser omsorg for familien ved at sørge for, at 

der er tilstrækkeligt varmt vand, og at der i det hele taget er varmt nok i hjem-

met.  

Det jeg har været mest bekymret for, det er, at når det bliver rigtig koldt, så kan det 

[måske] ikke give ordentlig varme. Jeg har hørt om nogen, der havde været nødt til at 

sætte nogen radiatorer op i stuen for at få varmet rigtig op […] det værste ville være, 

hvis vi ikke kunne holde varmen, der er ikke meget rart ved at sidde og halvfryse. 

(Mand, 63 år, Dianalund, tilvalgt OK) 

Ifølge de interviewede boligejere skal varmen ”bare virke” og helst uden be-

svær, og disse forventninger spiller godt sammen med de afprøvede varmeløs-

ninger.  

Det er ligesom at få fjernvarme, bare decentralt – det skal bare virke, og hvis ikke det 

virker, så ringer jeg til nogen, og så får de det til at virke. Oliefyret var lidt ustabilt, og 

man bliver træt af at skulle ned og pille ved det. Det er ligesom vand i hanerne og strøm 

i stikkene, det er der bare, og du har ikke ansvaret for noget som helst, du skal bare 

være hjemme på det rigtige tidspunkt. 

(Mand, 46 år, Kokkedal, tilvalgt OK) 

 

Det er bekvemt for boligejerne og giver tryghed, at det er fagpersoner – og ikke 

boligejerne selv – der har ansvar for drift og vedligehold af varmepumpen. Så-

fremt boligejerne vel at mærke har tillid til fagpersonernes ekspertise og pro-

fessionalisme.  
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Et ”demonstrationsprojekt”  er ikke trygt 

De afprøvede varmeløsninger er særligt attraktive for boligejere, der vægter 

tryghed højt. For både OKs og Inseros varmeløsning gælder, at finansierings-

formen og den medfølgende service og garanti skaber tryghed om at opvarm-

ningen virker, og om at installations- og vedligeholdelsesudgifterne ikke løber 

løbsk.  

Det har betydning for boligejernes vurdering af varmeløsningerne om italesæt-

telsen af dem virker tryghedsskabende eller ej. OKs varmeløsning er genkende-

lig i sin form, fordi den blot er endnu en vare i virksomhedens eksisterende 

varmepumpesortiment. Det virker tillidsvækkende og trygt blandt boligejerne. 

Omvendt betegner Insero deres løsning som et ”demonstrationsprojekt”, hvil-

ket opfattes positivt blandt boligejere, der er interesserede i udvikling og ny 

teknologi, men negativt af boligejere, der vægter tryghed højt.  

De snakkede meget om at det var på forsøgsbasis. Vi var en slags forsøgskaniner. Det 

vidste jeg ikke helt, om jeg havde lyst til […]. Jeg tænkte, at det måske var bedre at ven-

te, og få den der tryghed i at det er testet, det er måske bedre. Jeg havde ikke modet til 

at være forsøgskanin.  

(Kvinde, 28 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Særligt for Inseros vedkommende har varmeløsningens karakter af ”demonstra-

tionsprojekt” virket afskrækkende på en central del af målgruppen. Fremadret-

tet bør varmeløsningerne betegnes så det signaleres, at de er velafprøvede, 

velfungerende og driftssikre – og hverken er ’eksperimenter’ eller ’forsøg’. 

6.2 HUSET  

Selve huset udgør i nogle tilfælde en direkte barriere for installation af en var-

mepumpe. Nogle huse er umiddelbart varmepumpeparate, mens andre kræver 

omfattende ændringer før en varmepumpe kan fungere som opvarmningskilde. 

Særligt har rørføringen, det eksisterende varmesystem, beliggenheded og isole-

ringsgraden stor betydning for husets varmepumpeparathed. Flere boligejere 

understreger, at det ifølge deres erfaring er afgørende, at huset gennemgås 

grundigt, så det sikres, at det er egnet til en varmepumpe. 

[Det er vigtigt] virkelig at få spurgt ind til tingene. Og finde ud af om huset er egnet – 

bor du i et lidt ældre hus, så tjek om tingene fungerer optimalt. […] Sådan noget som 

hvordan strengene kører i huset? Hvad kører sammen. Det pumper jo på en helt anden 

måde end et oliefyr. Det er en helt anden verden. Det kører med en anden udløbstempe-

ratur. Det er en af de helt store forskelle. Oliefyr kører med 60 grader og den her kører 

på 30-40. Er radiatorerne egnede? 

(Mand, 42 år, Løsning, tilvalgt Insero)  
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Overgangen fra oliefyr til varmepumpe beskrives af denne boligejer som at 

træde ind i en ”helt anden verden”, som huset skal være klar til. Huse med 

gulvvarme, nye radiatorer og god isolering fungerer typisk godt med varme-

pumper, mens dårligt isolerede eller huse med gamle radiatorer, små rør og 

uden gulvvarme er mindre egnede. Flere interviewede fortæller, at huset er den 

primære årsag til, at de ikke har valgt at installerer en af de afprøvede varme-

løsninger.   

Men det kan ikke hænge sammen. Vores isoleringsgrad er for lav. Det er svært at lave 

om. Huset er fra 1914. Vi kan sætte energiruder i, men det giver ikke nok. OK sagde også 

nej til det. Jeg skal have en for høj fremløbstemperatur. Vi kører normalt på 60 grader, 

havde vi gulvarme, havde det været bedre.  

(Mand, 67 år, Arden, fravalgt OK) 

 

Landsbyfællesskaber og beliggenhed 

Husstandene i undersøgelsen ligger alle i områder uden mulighed for tilkobling 

til fjernvarmenettet. Nogle boliger ligger i villakvarterer i udkanten af større 

byer, andre i landområder eller små landsbyer. Boligejernes fortællinger viser, 

at det særlige fællesskab, der kendetegner mange landsbyer og landområder – 

dét at man kender, hjælper og diskuterer praktiske forhold med hinanden – i 

høj grad påvirker, hvordan boligejere opfatter og vurderer en varmeløsning og 

leverandøren bag, hvilket også er fundet i andre undersøgelser (Teknologisk 

Institut 2015:30-31). Varme- og energiløsninger i høj grad et kollektivt anliggen-

de, fordi boligejerne deler erfaringer med og inspirerer hinanden.   

 

Mandlig boligejer: Solcellerne fik vi fat i, da naboen fik det. Det var da spændende. Så 

kom vi også med på den gode ordning. Pludselig var vi 5-6 på vejen, der havde det. Det 

er ikke så pænt hos Flemming ovre på den anden side, men han laver meget mere strøm 

end os. Vi inspirerer hinanden. […] Jeg er interesseret i, at det er nyt. Det er spændende. 

Så er der også noget at fortælle om i kortklubben. Drengene spørger jo ind til det [var-

mepumpeløsningen]. Vi er ganske få, der har det her, men folk skal til at tænke på no-

get andet [end oliefyr].  

Hans kone: Der er mange her, der spørger ind til det her. 

(Mand 77 år, Kvinde 74 år, Vejle, tilvalgt Insero) 

 

Husets beliggenhed udgør i flere tilfælde en barriere for demonstrationsprojek-

terne. Boligejere nævner i den forbindelse en række forhold, der kan gøre de 

afprøvede varmeløsninger uattraktive: 

 Forventet fremtidig adgang til gas- eller fjernvarme 

 Skov på egen grund og dermed adgang til billigt brænde  
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 Udsat beliggenhed hvor hyppig, kraftig blæst gør det svært at opvarme 

huset med lave fremløbstemperaturer 

 

Adgang til billigt brænde er udbredt i de mindre urbaniserede områder, som 

varmeløsningerne henvender sig til. I undersøgelsen har det også vist sig at 

mange af de boligejere, der fyrer med træ, har adgang til gratis eller billigt 

brænde – enten fra egen grund, eller fra venner og bekendte i lokalområdet, 

hvilket også fremgår af en tidligere undersøgelse (Teknologisk institut 2015:28-

31).  

Denne undersøgelse viser, at boligejere med brændefyret opvarmning er min-

dre tilbøjelige til at tilvælge de afprøvede varmeløsninger. Dette skyldes, at 

varmeløsningerne fremstår dyre sammenlignet med brændeopvarmning – sær-

ligt hvis brændet er billigt tilgængeligt. 

Vi har smidt oliefyret ud og bygget et nyt træfyr. Jeg har bygget et maskinhus, hvor der 

er fyrrum, vi fyrer udelukkende med brænde, vi har 10 tønder skov.  

(Mand, 61 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

 

Hvis huset kræver ekstra isolering, nye radiatorer eller anlæg af gulvvarme for 

at kunne fungere med en varmepumpeløsning, fravælger de fleste boligejere 

muligheden. Typisk fordi det fordyrer varmeløsningen betragteligt, eller fordi de 

ikke kan overskue et større ombygningsprojekt10. De afprøvede varmeløsninger 

fungerer som standardiserede pakkeløsninger. Har huset – pga. størrelse eller 

isoleringsgrad – et større varmebehov end standardvarmepumpen har kapacitet 

til at levere, fordyres løsningen betragteligt. Dette er særligt tilfældet med In-

seros forretningsmodel, hvor der skal betales et markant større opstartsbeløb 

hvis varmepumpen er større end standardløsningen, mens OKs forretningsmo-

del er mere fleksibel, idet en større varmepumper blot medfører en mindre 

justering i den månedlige ydelse.  

6.3 LIVSSTIL OG VÆRDIER 

Et fællestræk for de gennemførte interview er den markante overvægt af mand-

lige interviewpersoner. Kun 5 af de 39 interviewede boligejere er kvinder, og 

heraf bor 3 kvinder alene. I mange tilfælde oplevede vi, at interviewet blev ind-

ledt med et kvindeligt medlem af husstanden, som kort efter gav telefonen 

videre til sin mandlige partner med kommentaren ”det må du hellere tale med 

min mand om”. Opvarmning af hjemmet er i vid udstrækning et mandligt do-
                                                      
10

 En tidligere undersøgelse fra Teknologisk Institut viser dog modsat at mange boligejere med 
gør-det-selv-livsstil ikke ser ombygning af huset som en barriere, men blot som en del af en natur-
lig udvikling (Teknologisk Institut 2015:29-30). Denne undersøgelse viser dog at gør-det-selv-folk 
ofte falder uden for den primære målgruppe af andre årsager. 
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mæne. Men mens den primære beslutningstager i forhold til opvarmning oftest 

er manden i husstanden, så viser interviewmaterialet, at der ofte er betydelige 

forhandlinger om varmeløsningen internt i husstanden inden beslutningen træf-

fes. Den indbyrdes diskussion i husstanden har stor betydning for, hvordan bo-

ligejerne vurderer varmeløsningerne. Således har flere kvindelige boligejere 

f.eks. haft klare holdninger til, hvor stor startinvesteringen må være, kontrakt-

forholdet rimelighed (eller mangel på samme) eller nedlagt veto mod andre 

opvarmningsformer (som f.eks. gas) i tilfælde, hvor det ellers er det mandlige 

medlem af husstanden, der rent praktisk har taget sig af forløbet og overvejel-

ser om udskiftning af opvarmningsform i hjemmet. 

 

Boligejerne og deres familier skaber hjem på ganske forskellige måder. Hvorvidt 

en leasingbaseret varmepumpeløsning er attraktiv eller ej afhænger i høj grad 

af, om den passer til husstandens livsstil og værdier.  Pakkeløsningen med fast 

pris på installation er umiddelbart attraktiv for mange boligejere. De oplever 

det som nemt, bekvemt og overskueligt, at OK eller Insero varetager alt fra fjer-

nelse af den gamle varmekilde til valg, installation og indstilling af den nye.  

Samtidigt påpeger flere boligejere, at det svækker de varmetekniske og økono-

miske beregningernes troværdighed, hvis besigtigelsen af huset foregår så hur-

tigt, at der ikke tages tilstrækkelig højde for det enkelte, unikke hus’ og dets 

beboeres varmevaner. Hvis boligejerne ikke kan genkende sig selv, deres hus og 

varmeforbrug i beregningerne, skabes mistillid og utryghed.  

De havde svært ved at forholde sig til mit relativt lave olieforbrug, og at varmeløsningen 

var skruet sammen af mange dele. De skal stille en løsning op, de tror på også kan fun-

gere med anden beboer [på et senere tidspunkt]. Huset er meget velisoleret – det var 

svært [for dem] at forholde sig til i deres modeller. De havde svært ved at få hus og 

energiforbrug til at passe sammen – så de stolede på modellerne frem for [mine] kon-

krete erfaringer.  

(Mand, 44 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Gør-det-selv boligejere oplever pakkeløsningen som en barriere 

En del af de interviewede boligejere har et aktivt og dynamisk forhold til deres 

hus og dets funktioner. De bygger om, laver brænde og sætter en ære i at gøre 

tingene selv og i at lægge tid og energi i hjemmet. For dem er hjemmet ramme 

for en aktiv livsstil, hvor evner, tid og lyst til at ”gøre tingene selv” tillægges stor 

værdi. En tidligere undersøgelse af boligejeres opfattelser af varmepumper som 

opvarmningsform, påpeger også at gør-det-selv-boligejere lægger stor vægt på 

selv at have kontrol, at være uafhængige af elmarkedet og leverandører, og selv 

at have viden om og mulighed for at indstille, tilpasse og reparere teknikken 

(Teknologisk Institut 2015:30-31). 
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Denne gruppe af boligejere opfatter sjældent forretningsmodellerne som sær-

ligt attraktive. Den standardiserede pakkeløsning passer dårligt med den form 

for ’gør-det-selv’ hjemskabelse, ligesom prisen opleves som urimeligt høj, fordi 

den sammenlignes med, hvor meget det vil koste at lave tingene selv eller med 

hjælp fra venner, naboer eller éns foretrukne håndværker.  

Ja, okay. Så fik vi besøg af et par gutter, og de var godt nok ikke særlig gode! De var 

sikkert kompetente rent fagligt men jeg synes ikke, jeg blev mødt ret meget – de var 

meget sådan, at jeg ku ikke bruge det nuværende solcelleanlæg, og der sku’ installeres 

en ny varmtvandsbeholder. Sådan meget med, at ”det kan du ik’ bruge mere, det skal 

pilles ned!”  

(Mand, 46 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

 

For boligejere, der har fået et personligt forhold til huset gennem selvgjorte 

ombygninger og renoveringer, udgør den standardiserede pakkeløsning, ofte en 

central barriere. De mindre urbaniserede områder uden for fjernvarmenettet – 

som demonstrationsprojekterne netop er målrettet til – kan meget vel tænkes 

at have en højere andel af boligejere, der sætter pris på at gøre tingene selv, 

hvilket kan give barriereren ekstra vægt. 

Pakkeløsningen er attraktiv for boligejere, der vægter tryghed, komfort og 

bekvemmelighed højt 

For boligejere, der opfatter hjemmet som et helle, hvor de slapper af og lader 

op til de krav og aktiviteter, som livet udenfor hjemmet byder på, er pakkeløs-

ningen attraktiv. Den fritager dem fra at skulle spekulere og bruge tid på op-

varmning af hjemmet i hverdagen. 

Nu ved jeg at de næste 10 år, dér skal jeg ikke spekulere en pind på det der varme. Jeg 

skal ikke gå og holde øje med ”kører fyret nu?”, nu har jeg prøvet at lige pludselig, så 

går fyret i stå. Eller lige pludselig siger konen, at der er ikke noget varmt vand, det gjor-

de det andet fyr”  

(Mand, 63 år, Dianalund, tilvalgt OK) 

For denne gruppe boligejere er hjemmet rammen for afslapning og samvær. 

Det tillægges værdi, at boligens funktioner – herunder opvarmningen – funge-

rer så ubemærket og nemt som muligt, så tiden og energien kan bruges på an-

dre aktiviteter. Her står oplevelsen af bekvemmelighed og komfort i centrum – 

forstået som vedligeholdelsesfrihed og sikker og rigelig varmeforsyning.  

[D]et er den bedste varme, jeg har haft, lige så lang tid jeg kan huske. Der er ikke så 

meget med, at man skal regulere, det er rigtig fint. Det kører fuldstændig upåklageligt 

[…] Det er klart en af de bedste investeringer, jeg har gjort længe. Komforten er i øvrigt 

også meget bedre – der er en timerinstallation, hvor man kan sige til den, at den skal 

skrue helt op – det er sådan en funktion, den hedder vist ”luksus” – så bruger den alt 
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krudtet på at lave varmt vand om morgenen. Så komforten er væsentlig højere. 

(Mand, 46 år, Kokkedal, tilvalgt OK) 

For denne gruppe af boligejere udgør komforten, pakkeløsningen og den med-

følgende service- og vedligeholdelsesaftale en central motivationsfaktor, og de 

oplever derfor etableringspris og løbende omkostninger som attraktive og rime-

lige. 

Det her passer sig selv, mer’ eller mindre. Der er kun service og vedligehold. Det passer 

jo bare sig selv. Det var i hvert fald for min del, dét der talte. 

(Mand, 42 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

 

Grønne idealer og hverdagspragmatisme 

For de fleste boligejere spiller de miljømæssige fordele ved en varmepumpe, 

sammenlignet med et oliefyr, en positiv rolle i de samlede overvejelser. Men 

kun for de færreste udgør dette en afgørende motivationsfaktor i sig selv. 26 af 

de 39 interviewede boligejere har ikke andre former for vedvarende energikil-

der, hvilket peger på, at det ikke primært er folk med interesse for vedvarende 

energi, som finder de afprøvede varmeløsninger attraktive. De fleste interview-

ede opfatter varmepumper som en varmeløsning, der på én og samme tid er 

god for privatøkonomien og for miljøet.  

Jeg ville få energi uden at skulle spekulere på at bestille olie. Og det er et nyt anlæg, 

ude-delen har de service på, det skal jeg ikke spekulere på, jeg sparer penge og sparer 

miljøet for noget CO2. Jeg håber, det er win win både for mig og jorden. 

(Kvinde, 61 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

 

Selv boligejere, der opfatter sig selv som meget miljøbevidste, understreger at 

økonomien og de grønne idealer nødvendigvis må følges ad, hvis varmeløsnin-

gen skal være attraktiv. 

Vi er måske lidt grønne… vi er nok en del grønne: køber økologi og friland og har selv 

høns. Men ingen fanatisme! Vi skal passe på naturen, og kan det kombineres med at 

spare penge, så er det fantastisk […] Jeg tror på ideen [med varmepumper]. Men øko-

nomien … en ting er, at man er grøn, vi bruger ingen sprøjtemidler eller kunstgødning, 

men økonomien må også følge med.  

(Mand, 61 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

 

For hovedparten af boligejerne er den ”fornuftige løsning” også en økonomisk 

rentabelt løsning  - og det er de afprøvede varmeløsninger ikke altid.  

Vi vil jo godt gøre et eller andet for at undgå at forurene og ødelægge for meget i den 

verden, vi nu skal overgive til vores børnebørn og alt det der. Vi gør meget med at leve 

fuldt økologisk og så videre. Men oliefyret er stadig en fornuftig løsning, når man bor 

sådan et sted her.  

(Mand, 74 år, Nykøbing Sj., fravalgt OK ) 
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De fleste af de interviewede boligejere har således et ganske pragmatisk forhold 

til miljøet. De vil gerne honorere tidens krav om at være ”miljørigtige”, men de 

vil sjældent betale ekstra for det.  

Jeg vil ikke give penge for at være miljørigtig, men jeg vil gerne, hvis det samtidig bliver 

billigere, eller hvis det koster det samme, og jeg alligevel skulle skifte. 

(Mand, 68 år, Ølstykke, fravalgt OK)  

Miljø kommer ikke først, sådan er verden ikke, desværre, det er kroner og ører. 

(Mand, 46 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Hverdagspragmatismen gør sig også gældende i forhold til andre forhold i 

hjemmet, f.eks. hvad angår æstetik og funktion. 

[D]et ligner en stor kummefryser, lidt fylder det jo, men det er jo sat ind mod muren og 

det generer ikke mig. Vi er ikke sådan nogen perfektionister, hvor alting det skal være så 

rent og clean, det tager vi ikke så højtideligt det skal bare fungere og være driftssikkert! 

(Mand, 63 år, Dianalund, tilvalgt OK) 

Flere boligejere, der har indgået kontrakt om at få installeret en af varmeløs-

ningerne, giver udtryk for, at praktiske, jordnære hensyn – at tingene simpelt-

hen virker – betyder meget mere end æstetiske eller miljømæssige hensyn. 

Disse boligejere forbinder varmepumper med sparsommelighed og sund for-

nuft, og derfor giver hverken varmepumpens udseende eller den støj, den laver 

anledning til bekymring for dem. 

6.1 LIVSSITUATION OG FREMTIDSUDSIGTER 

Husstandens beboersammensætning og beboernes livssituation har stor betyd-

ning for, hvor attraktive varmeløsningerne fremstår. Beboernes alder, livsstil og 

fremtidsudsigter kan således udgøre både barrierer og motivationer for indgå-

else af kontrakt om installation.  

For nogle er udsigt til en snarlig fraflytning en markant barriere. 

Vi agter at sælge huset. Så syntes vi, at der var ingen grund til at få det gjort nu. Så kan 

de næste, der skal bo her, selv vælge [i stedet]. 

(Mand, 67 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

 

For andre udgør fremtidige flytteplaner omvendt netop en klar motivation for 

at installere en varmepumpeløsning. De formoder, at en ny varmeløsning vil få  

husets værdi til at stige eller i hvert fald gøre det lettere at  sælge huset. 

Man må  gå ud fra, at når vi skal sælge det her, så vil det være unge mennesker, der vil 

købe det, og dér spurgte jeg også i klubben, jeg spurgte vores håndbolddamer: ”Hvis I en 

dag skal købe et hus, ville I så helst have olie og gas eller sådan en varmepumpe?” Og 
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jeg vil sige, at 7-8 ud af 10, de sagde, at de ville helst have varmepumpe. 

(Mand, 67 år, Horsens, tilvalgt Insero) 

Travle børnefamilier opfatter varmepumpen som en tidsbesparende løsning, 

der kan frigive tid og energi til familie- og arbejdslivet. Ældre boligejere, der i 

årevis har trives fint med brændefyret opvarmning, men som fremover ikke vil 

have kræfter til dette arbejde, ser varmeløsningerne som mulighed, for at frem-

tidssikre deres hjem.  

Men så døde min mand. Og jeg har svært ved og selv at klare de to fyr. Brændefyret det 

er jo træ. Der skal bruges en masse træ til det, og jeg går ikke i skoven og henter det. Og 

jeg kan ikke løfte sække med de piller der. Det var dér varmepumpen blev interessant for 

mig. Jeg kunne ikke blive ved med at klare det andet selv. 

(Kvinde, 65 år, Juelsminde, fravalgt Insero – men tilvalgt anden varmepumpeløsning) 

 

På bestemte tidspunkter i en livscyklus, er det mere sandsynligt, at boligejere 

overvejer at udskifte varmekilde. Flere af de interviewede giver udtryk for, at de 

afprøvede varmeløsninger er attraktive, netop fordi de passer godt til nylige 

eller kommende ændringer i deres livssituation, f.eks. som følge af barneføds-

ler, børn, der flytter hjemmefra, ægtefællers bortgang eller fraflytning.  
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 DEN TEKNISKE LØSNING 7
Hovedparten af boligejerne er ikke interesserede i varmeanlæg eller varmetek-

nik, men simpelthen i velopvarmede hjem. Spørger man boligejerne er opvarm-

ning af hjemmet en nødvendighed, der bør fungere uden besvær, upåklageligt 

og gerne usynligt. På trods heraf – eller netop derfor – har den tekniske løsning 

bag de afprøvede varmeløsninger og deres fysiske fremtoning central betydning 

for boligejernes opfattelse og vurdering af dem.  

Undersøgelsen viser, at følgende elementer, med relation til den tekniske løs-

ning, har særlig stor betydning for boligejernes vurdering af varmeløsningerne: 

 Varmepumper opfattes som en fremtidsorienteret løsning 

Mange af boligejerne har stor tillid til selve varmepumpeteknogien, der 

opfattes som en moden og fremtidssikret teknologi – og ofte ses som 

det eneste reelle alternativ til fjernvarme. Mange boligejere forventer 

desuden, at varmepumpen kan øge husets værdi, give bedre salgsmu-

ligheder og give besparelser både i privatøkonomien og det større kli-

maregnskab. Dette smitter positivt af på boligejernes opfattelse af var-

meløsningerne.  

 

 Varmeløsningen skal være en funktionel black box 

Hvis boligejerne har den nødvendige tillid, gør pakkeløsningen det mu-

ligt og nemt at lade de afprøvede varmeløsninger være funktionelle 

black boxes. De skal bare fungere, og så er der ikke behov for at forstå 

hvordan de virker. Denne mulighed oplever boligejerne som en stærk 

motivationsfaktor.  

 

 Dark horses skaber utryghed  

Der knytter sig en række usikkerheder til de afprøvede varmeløsninger. 

I forhold til teknikken er boligejerne særligt bekymrede for varmepum-

pens kapacitet, og hvor meget de støjer. Sådanne ubekendte faktorer – 

eller dark horses – skaber usikkerhed og utryghed, der udgør en væ-

sentlig barriere for varmeløsningerne.  

Nedenfor illustreres og uddybes disse pointer gennem citater fra de interviewe-

de boligejere.  

7.1 EN MODEN OG FREMTIDSORIENTERET TEKNOLOGI 

Varmepumpeteknologien har i Danmark været brugt til opvarmning af private 

boliger siden 1970’erne. Mange boligejere har indirekte erfaringer med tekno-

logien – ofte via venner, familie eller kollegaer – og de fleste opfatter den som 

en ”veludviklet teknologi”.  
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Nu er teknologien ved at være gammel og veludviklet – du kan bare se, at COP-værdien 

den var på 1,8, men nu er vores 2,7 og nogle er helt oppe på 4, så der sker noget i den 

rigtige retning. 

(Mand, 67 år, Horsens, tilvalgt Insero) 

 

De fleste boligejere er bevidste om, at varmepumpeteknologien har gennemgå-

et en markant udvikling de sidste10-20 år. Kendskab til denne udvikling påvirker 

boligejernes opfattelse af varmepumpebaseret opvarmning positivt. For enkelte 

boligejere udgør forventningen om fortsat teknologisk udvikling dog en barriere 

for at tilvælge de afprøvede varmeløsninger, idet de forventer, at teknologien 

vil være endnu mere effektiv og velfungerende om et par år. 

Vi snakkede meget om, hvad fremtiden bringer. Om teknologien bliver bedre eller om 

det er nu, man bare skal skifte. Det er en balance mellem, at det måske er bedre og 

billigere om et par år.  

(Kvinde, 28 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

 

Boligejere opfatter varmepumper på mange forskellige måder. For nogle er det 

blot et stykke opvarmningsteknologi, for andre en komfortabel, vedligeholdel-

sesfri løsning og for atter andre et bæredygtigt signal eller en investering i hu-

set. Én ting  går dog igen på tværs af disse forskellige opfattelser. Så godt som 

alle boligejere i undersøgelsen opfatter nemlig varmepumpen som en fremtids-

orienteret teknologi. 

Det havde været en god måde at gøre noget – for både huset og fremtiden – i forhold til 

at fremtidssikre både os selv og huset. Så er det jo også nemmere, hvis vi vil sælge det 

på et tidspunkt. Vi kan blive boende, men kan også lettere sælge til et ungt par.  

(Mand, 42 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Følelsen, af at boligejeren gennem en installation af en varmepumpe kan frem-

tidssikre hjemmet, udgør en klar motivation for de fleste interviewede boligeje-

re.  

Der skal være fremtidsidé i det. Jeg tror, det kan betale sig, at der står en varmepumpe. 

Det vil folk kigge på. 

(Mand, 61 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Opfattelsen af varmepumpen som en fremtidsorienteret varmeløsning skyldes 

at boligejerne opfatter varmepumper som: 

 Energieffektive 

 Besparende 

 Vedligeholdelsesfri  

 Miljøvenlige 

 Højteknologiske 



  

 

 

 

 
38 Demonstration af VE-baserede opvarmningsformer www.niras.dk 

 

Endvidere ser mange boligejere installation af en varmepumpe som rettidig 

omhu i forhold til stigende oliepriser, forbedrede hussalgsmuligheder,  generel 

vedligeholdelse af hjemmet og omsorg for klimaet og det miljø, som børn og 

børnebørn skal vokse op i. 

Det er selvfølgelig på grund af stigende oliepriser. Og en forventning om, at folk, der 

køber huse er mere interesseret i moderne midler. Og fordi olie formentligt på et eller 

andet tidspunkt slipper op.  

(Mand, 86 år, Fredensborg, fravalgt OK) 

Det er den trend, man hører, man skal over på. Man skal over på en elløsning, så man 

kan få den vedvarende energi ind [i huset]. Det var det dér drev [os].  

(Mand, 44 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Jamen, jeg tror da, det er fremtiden. Også i stedet for fjernvarme. 

(Mand, 66 år, Gram, tilvalgt OK) 

Nu skal vi så ikke tænke på det i mange år, den render til 2027 i kontrakten. Og der bor 

vi nok ikke her.(…) Vi kan godt lide at være grønne her, jeg køber også grøn strøm – 

vindmølleenergi, fordi vi skal jo også tænke på vores børn og børnebørn. 

(Mand, 67 år, Horsens, tilvalgt Insero) 

I forlængelse heraf giver mange boligejere udtryk for at deres interesse for de 

afprøvede varmeløsninger simpelthen skyldes, at de opfatter varmepumpen 

som det eneste reelle opvarmningsalternativ for boliger, der ligger uden for 

fjernvarmenettet. 

7.2 VARMEPUMPEN ER EN FUNKTIONEL BLACK BOX 

De interviewede boligejere nærer udpræget tillid til selve varmepumpeteknolo-

gien, hvilket ikke mindst skyldes, at mange har kendskab til andre boligejere, 

der har gode erfaringer med varmepumper. Hele 28 af de 39 interviewede bo-

ligejere kender nogen, der har installeret en varmepumpe. Det tyder på at per-

sonligt kendskab til andre boligejere med varmepumpeerfaringer har positiv 

indflydelse på boligejeres indledende interesse for en varmepumpeløsning.  

De færreste forstår teknologien i varmepumpen til bunds, men kun få opfatter 

dette som problematisk. Adspurgt om det er vigtigt for dem at forstå, hvordan 

varmepumpeteknologien virker, svarer boligejere typisk: 

Nej, det er jeg ikke gået ind i, det er lige meget, det skal jeg ikke rode med. Bare det 

virker. 

(Mand, 53 år, Horsens, fravalgt Insero) 
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Nej, egentligt ikke. Jeg har selvfølgelig læst lidt på det – var det min egen, havde jeg 

måske gjort mere ud af det. I den her situation, hvor det er deres, har jeg ikke givet det 

videre tanker. 

(Mand, 67 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

 

Det er måske 80 % forstået, hvis man kan sige det. Det er nok ikke 100 % [forstået]. Det 

er nok ikke noget, jeg selv kan skrue i. Men det gør mig ikke utryg. 

(Mand, 44 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

For hovedparten af boligejerne er det tilstrækkeligt at vide, at varmepumpen 

mere eller mindre virker ”som et omvendt køleskab” – og ikke mindst at den 

virker: 

Jeg er fuldstændig hamrende ligeglad [med hvordan teknologien virker], hvis vi får en 

ordning med, at der kommer nogle og tjekker. Vi har en ordning med OK, de kommer 

bare og tjekker, og det er sådan det skal være. De siger, det er et omvendt køleskab, 

men det forstår jeg heller ikke. Men hvem forstår sin computer? Er du bimmer, det er da 

dejligt at have, men forstå det, skal man ikke prøve på. 

(Mand, 74 år, Nykøbing Sj., fravalgt OK) 

 

Jeg har det sådan lidt, det tror jeg faktisk ikke, det skal man ikke forstå – man forstår 

heller ikke, hvordan en sms kan suse fra en telefon til den anden. Vi har et vennepar, der 

har fået sat sådan en varmepumpe op, og de er meget glade for det. 

(Mand, 41 år, Frederikshavn, tilvalgt OK) 

 

Jeg havde slet ikke tænkt på luft til vand som en mulighed. På det punkt er jeg lidt den 

gamle skole. Man tænker sådan lidt, luft til vand? Varme ud af kold luft. Aaarh det kan 

sgu’ ikke være effektivt. Men så snakkede jeg med Martin [fra OK], det er sgu’ egentligt 

smart. Det er næsten som magi – varme ud af den blå luft!  

(Mand, 46 år, tilvalgt OK) 

Varmepumpen opfattes af de fleste på linje med andre avancerede hverdags-

teknologier, som f.eks. mobiltelefoner og computere, som en funktionel black 

box. Begrebet black box  betegner et system, hvis output er synligt og forståe-

ligt, men hvis indre funktioner er mere eller mindre usynlige og vanskelige at 

forstå.  Kendetegnende for funktionelle black boxes er, at de har bevist deres 

værd i praksis, hvorfor brugerne har så meget tillid til at systemerne fungerer, 

at de ikke har behov for at forstå dem til bunds. Selve varmepumpeteknologien 

udgør således en funktionel black box. Boligejerne ved simpelthen, at varme-

pumpen virker, og har netop derfor ikke behov for at forstå den i detaljer.  

De afprøvede varmeløsninger kan også med fordel anskues som black boxes. 

Her indgår der, udover selve varmepumpeteknologien, en pakkeløsning med 

særlige leasing- og betalingsvilkår. Men eftersom pakke- og leasingløsninger på 

opvarmningsområdet er et nyt fænomen, har boligejerne ikke automatisk tillid 
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til, at de bare virker. Den tillid skal først opbygges, og et vigtigt skridt i denne 

retning er at minimere antallet af ubekendte faktorer i varmeløsningerne. 

7.3 DARK HORSES GIVER UTRYGHED 

Tillid giver tryghed, og det giver tryghed at kunne overskue, hvad fremtiden vil 

bringe. Jo flere ubekendte faktorer, der knytter sig til en varmeløsning, jo svæ-

rere er det for boligejerne at fæste tillid til den. De ubekendte faktorer som 

særligt bekymrer boligejerne er varmepumpens kapacitet, virkningsgrad og 

fremtoning (støj og udseende).  

En boligejer, der lige har fået installeret en varmepumpe, udtrykker sin bekym-

ring for  elpatronens strømforbrug på denne måde: 

Men jeg er spændt på, hvis vi får sådan en rigtig isvinter, med den elpatron, der sidder i 

– det er den der ”dark horse” i det hele – det er dér, det kan gå hen og blive dyrt.  

(Mand, 46 år, Kokkedal, tilvalgt OK) 

Boligejeren ved endnu ikke, hvordan varmepumpen vil agere under ekstreme 

vejrforhold, og om elpatronen vil slå til. Derfor betegner han den som en dark 

horse – en ubekendt faktor.   

De interviewede boligejere er særligt optaget af spørgsmålet om, hvorvidt var-

mepumpen har kapacitet til at producere tilstrækkelig varme og varmt vand, 

når det bliver rigtigt koldt i vejret. Spørgsmålet bunder i en følelsesmæssig be-

kymring for ikke at være i stand drage den fornødne omsorg for sin familie: 

Kunne [den] følge med til, når vi er en hel familie, der skal i bad? […] kunne [vi] have den 

komfort, hvor der er varmt vand hele tiden? Vi er vant til at bruge meget varmt vand – 

og til at have en stor varmtvandsbeholder.  

(Mand, 42 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

Mens mange af de ubekendte faktorer kan fjernes med den rette information, 

er der nogle som kun kan belyses gennem konkrete erfaringer – dvs. med tiden. 

Det gælder f.eks. spørgsmål om varmepumpens ydeevne under en isvinter eller 

bekymringer om, hvorvidt naboen vil føle sig generet af varmepumpens frem-

toning, herunder særligt støj.  

Varmepumpens fremtoning 

Fruen var ikke specielt motiveret ved tanken om at have sådan en kasse hængende på 

gavlen, og så står den også og snurrer. 

(Mand, 46 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

For de fleste interviewede boligejere, udgør varmepumpens fremtoning, forstå-

et som udseende og støj, et centralt bekymringspunkt. Der er udpræget enig-

hed om at ”kassen” – dvs. den udvendige del af varmepumpen – ikke pynter på 
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huset, ligesom mange er bekymrede for, hvor meget varmepumpen vil støje, og 

om støjen vil genere.  

Mine forventninger er ret negative. Jeg har hørt at vi stadig vil have en del elforbrug. Og 

de der kasser, de pynter ikke. Og så forventer jeg lidt støj.  […] Det skal være formålstje-

neste, altså det skal bare virke og ikke andet. Selv om udseende også spiller en rolle for 

os. Det er de to faktorer [der betyder noget for vores beslutning].  

(Mand, 67 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

 

Hvor varmepumpens udseende kendes på forhånd, og der kan tages for højde 

for den visuelle sammenhæng med huset via placering og beplantning, så for-

holder det sig anderledes med støjen. Man kan ikke på forhånd vide, hvor me-

get støjen vil genere, men kun erfare det i praksis. 

Der er meget støj. Jeg er temmelig støjfølsom. Hvis vi skulle have haft det, ville det have 

været lige udenfor min datters soveværelse. Det er ikke rigtig en løsning, der duer. Bag-

efter hørte vi den hos nogle bekendte, som har en varmepumpe. Vi måtte konstatere, at 

det larmede meget. Men det er jo svært at sige, hvordan man reagerer. Folk reagerer jo 

forskelligt.  

(Mand, 67 år, Sdr. Vissing,  fravalgt Insero) 

Bekymringer i forhold til støj udgør en væsentlig barriere for flere interviewede, 

enten fordi de er bekymrede for selv at blive genereret af den, eller fordi de er 

bekymrede for at genere naboerne.   

Sidst vi kiggede på varmepumpe havde vi også en [installatør] ude, der sagde, at det 

ikke larmede ret meget. Så snakkede vi med en anden, der sagde, at han ikke ville instal-

lere den så tæt på naboen [pga. larmen]. Det er ikke sjovt – heller ikke for os selv.  

(Mand, 86 år, Nykøbing Sj., fravalgt OK) 

Som ovenstående citat illustrerer, så skaber modstridende svar fra fagfolk be-

kymringer hos boligejerne og mindsker tilliden til såvel varmepumpeteknologi-

en som varmeløsningerne. Den pragmatiske erfaring fra de boligejere, der alle-

rede har installeret en varmepumpe, er dog, at støjen er noget, man lærer at 

leve med. Adspurgt, om varmepumpen larmer, svarer en boligejer således: 

Ja det gør den nu. Den kører jo på fuld drøn. Det er ikke noget, man går helt i spåner 

over. Det ville være træls, hvis den larmede sådan til sommer [Det er ligesom] en tørre-

tumbler, sådan en konstant summen. Men vi hører det ikke inde i huset. Kun udenfor, på 

dén side af huset. 

(Mand, 42 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

Flere giver endog udtryk for, at støjen fra varmepumpen hurtigt hjemliggøres. 

Gradvist bliver støjen en naturlig del af hjemmets og omgivelsernes lyde, på 

samme måde som kartofler, der koger i køkkenet.   



  

 

 

 

 
42 Demonstration af VE-baserede opvarmningsformer www.niras.dk 

Udenfor, så kan du høre en lidt sjov brummen, så skal man lige til at vænne sig til den, 

det er jo ikke noget særligt. Næh, for […] vi ligger ikke langt fra sådan noget rensnings-

anlæg til spildevand, det larmede også i starten, men også når man har boet her et lille 

stykke tid, så har man vænnet sig til det.  

(Mand, 63 år, Dianalund, tilvalgt OK) 

 

Støj og udseende udgør sjældent nogen primær barriere i sig selv, men skal 

snarere ses som bekymringspunkter. Disse kan dog, når de lægges sammen 

andre ubekendte faktorer og bekymringer, hurtigt komme til at udgøre reelle 

barrierer. 
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 EKSPERTISEN. VIRKSOMHEDERNE OG 8

FAGPERSONERNE 
Når boligejere overvejer at skifte fra en velkendt og velafprøvet opvarmnings-

form til en ny og endnu ukendt, står meget på spil. Flere boligejere omtaler 

deres beslutning om at indgå kontrakt om installation en af varmeløsningerne 

som at ”tage springet”. Beslutningen opleves som en overgangsituation, der 

kræver tillid og mod. Hvorvidt boligejerne tør ”tage springet” afhænger i høj 

grad af deres opfattelse af de involverede virksomheder og fagpersoner og de-

res forretningsmoral og ekspertise.  

Undersøgelsen viser, at disse forhold vedrørende virksomhederne og fagperso-

nerne har central betydning for boligejernes oplevelse og vurdering af varme-

løsningerne: 

 Virksomhedernes omdømme 

Boligejernes umiddelbare opfattelse af virksomhederne har stor betyd-

ning for deres vurdering af varmeløsningerne. Virksomhederne skal vir-

ke ”solide”, så boligejerne tror på, at de stadig eksisterer om 10 år. Ud-

over størrelsen kan offentlige samarbejder – f.eks. med Energistyrelsen 

eller Horsens Kommune – også påvirke omdømmet positivt, idet de 

medvirker til at legitimere projekterne. Gode kundeerfaringer fra tidli-

gere påvirker også boligejerne syn på virksomhederne meget positivt. 

 Fagpersonernes opførsel og kommunikation i øjenhøjde 

Boligejerne lægger vægt på, at fagpersonerne har ekspertise, og at ”de 

er til at stole på”. De skal tale et sprog, der er til at forstå, tage sig tid til 

at kigge grundigt på huset og overholde aftaler. Den personlige relation 

til fagpersonerne har stor betydning. Fagpersonerne, der er meget ivri-

ge efter at sælge, lover urealistiske løsninger eller giver modstridende 

svar, påvirker boligejerens vurdering af varmeløsningerne negativt.   

 Forventningsafstemning og klar rollefordeling 

Uklare eller forkerte forventninger til samarbejdet, rolle- og ansvarsfor-

delingen, installationen, etableringsomkostningerne eller de løbende 

varmeudgifter påvirker boligejernes vurdering af varmeløsningerne ne-

gativt. Manglende forventningsafstemning øger sandsynlighed for at 

boligejerne fravælger løsningerne. Flere boligejere, der har været i kon-

takt med Insero, i den første udrulning af projektet i Sønder Vissing, op-

fattede indledningsvis varmeløsningen som et idealistisk projekt, og 

blev derfor overraskede og skuffede over at varmeløsningen havde et 

kommercielt sigte. Modsat har de boligejere, der har været i kontakt 

med OK (og med Inseros anden udrulning i Horsensområdet), fra start 

vidst, at det drejedes sig om kommercielle varmeløsninger.    
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 Fælles ansvar giver tryghed 

Det gør varmeløsningerne attraktive, når boligejerne oplever, at virk-

somhederne går op i og tager ansvar for at varmeløsningen fungerer 

optimalt. Italesættelsen af stordriftsfordele, OK og Inseros ekspertise i 

at indstille varmepumpen optimalt og muligheden for fjernaflæsning af 

varmepumpen giver boligejerne tryghed, hvilket påvirker vurderingen 

af varmeløsningerne positivt. 

 

8.1 VIRKSOMHEDERNES OMDØMME 

Virksomhedernes omdømme – herunder boligejernes forhåndskendskab til og 

umiddelbare opfattelse af OK, Insero Energy og de tilknyttede installatører, 

varmepumpeleverandører mv. – har betydning for, hvordan boligejerne vurde-

rer varmeløsningerne. 

Insero har etableret et samarbejde om installation af varmepumper med Sun-

well ApS, mens OK samarbejder med forskellige installatører i forskellige dele af 

landet. De færreste boligejere kan skelne mellem de forskellige aktører bag 

varmeløsningerne. Det betyder at Insero og deres installatører opfattes som 

den samme helhed ligesom OK, og de installatører, de anvender, opfattes som 

to sider af samme sag. Alle de involverede aktørers og fagpersoners adfærd og 

omdømme har derfor betydning for, hvordan boligejernes opfatter og vurderer 

varmeløsningerne.  

Nu har jeg indtryk af at Insero, det er noget, man kan regne med. Havde det været et 

lille skummelt firma, så ved jeg ikke, om jeg kan hoppe på den. Insero havde jeg læst om 

i avisen, så dem turde jeg godt binde an med. 

(Kvinde, 61 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

Der er store forskelle på Insero Energy og OK, f.eks. hvad angår størrelse, histo-

rik og kendskab blandt boligejerne, hvilket helt naturligt påvirker boligejernes 

opfattelse af de to virksomheder. Boligejere har generelt en positiv forhåndsop-

fattelse af OK, der betragtes som et solidt og ”fornuftigt” firma. Det skyldes 

blandt andet, at mange af boligejerne har købt olie af OK i årevis og derfor har 

erfaret, at de er til at stole på. 

[OK] er sådan et godt, gammelt dansk firma, det gør det bare lidt mere trygt. Og jeg 

ved, at normalt er der ret god service. […] Det var ret naturligt, at det var OK. Vi har fået 

leveret olie af OK i mange, mange år, også da vi boede i vores gamle hus. 

(Mand, 41 år, Frederikshavn, tilvalgt OK) 

Ligeledes giver mange boligejere udtryk for at det styrker OKs troværdighed, at 

det er en medlems- og ikke aktionærejet virksomhed. 
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OK er jo medlemsejet […] og vi får vores olie leveret igennem dem. […] Vi har en tillid til 

firmaet, fordi det er medlemsejet, for jeg tror ikke, vi ville gøre det samme med Q8.   

(Mand, 74 år, Nykøbing Sj., fravalgt OK) 

Insero er en yngre, mindre – og derfor også mindre velkendt – virksomhed.  

Jeg vil gerne have et firma med pondus […] Det blev ikke til noget hos os. Jeg følte mig 

ikke godt nok informeret om, hvad det ville indebære. Hvad hvis Insero gik konkurs? Jeg 

kendte ikke rigtig Insero dengang. 

(Kvinde, 28 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

De boligejere, der kender Insero i forvejen, har typisk en positiv opfattelse af 

virksomheden, som de forbinder med innovative energiløsninger og lokalt en-

gagement.  

[Insero er] et godt firma, jeg kender det fra sportens verden. De er gode sponsorer, de er 

meget søde, dem er jeg ikke bange for. [De støtter] håndbold og fodbold, så jeg vil gerne 

støtte dem og være en del af dem li’som – være en del sporten.  

(Mand, 42 år, Skanderbrog, tilvalgt Insero) 

Mange boligejere opfatter Insero som en semioffentlig institution, hvilket styr-

ker organisationens troværdighed, men også skaber en forventning om, at de-

res varmeløsninger er mindre kommercielle and de andre på markedet. Særligt i 

forbindelse med udruldningen af projektet i Sønder Vissing, gav denne opfattel-

se bagslag, da flere boligejere blev skuffede, da de indså, at varmeløsningen var 

kommerciel.  

Skematisk kan boligejernes opfattelse af de involverede aktører skitseres såle-

des: 
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Selvom boligejernes forhåndsopfattelse af virksomhederne præger deres syn på 

varmeløsningerne, er der også en del boligejere, der enten ikke har noget for-

håndskendskab til virksomhederne, eller som ikke tillægger det megen betyd-

ning. I det følgende afsnit beskrives, hvordan disse boligejeres opfattelse af 

virksomhederne i højere grad formes gennem det personlige møde med repræ-

sentanter fra virksomhederne.  

8.2 DEN PERSONLIGE RELATION TIL FAGPERSONERNE 

Boligejernes møde med og oplevelse de fagpersoner, der er tilknyttet varme-

løsningerne – eksempelvis konsulenter og installatører – har afgørende betyd-

ning for boligejernes opfattelse og vurdering af varmeløsningerne.  

Og Martin, vi gik bare godt i spænd. Vi havde en god kemi. Nogle af de folk [fra andre 

firmaer], jeg havde ude, var helt religiøse omkring det. Det bliver man træt af. […] det 

handler om komfort overordnet. Det forstod han. Det skal tage udgangspunkt i, at der er 

nogle ting, der skal virke. 

(Mand, 46 år, tilvalgt OK) 

 

Ellers skal man have fat i en ordentlig, ansvarsbevidst installatør. Det er jo ham, du skal 

have tillid til. Man skal have fat i en installatør, der kan give ordentligt rådgivning, og 

man har tillid til, at det kører, når han tager afsted. Det gør en væsentligt forskel for 

mig, at jeg ved, at der er et navn bagved, det er vigtigere end den sidste hundrede kro-

neseddel [...] Kan man få fat i håndværkere, man har tillid til opfører sig sådan, så kan 

man godt give 3-4000 ekstra end dér, hvor den er superbillig. 

(Mand, 61 år, Sdr. Vissing,  fravalgt Insero) 

 

Den personlige relation til en fast fagperson, man kan ringe til, hvis der opstår 

problemer, er en klar tryghedsskabende faktor for boligejerne. Boligejerens 

oplevelse af fagpersonerne – VVS’ere, elektrikere eller andre installatører – som 

tillidsvækkende eller utroværdige, har i mange tilfælde afgørende betydning for 

boligejernes beslutning, deres tilfredshed, og hvad de fortæller videre til andre 

om varmeløsningen. 

Interviewer: Hvordan gik det med at få det installeret? 

Boligejer: Fantastisk. Det var i top. Meeeget smertefrit. Der var ikke noget varme fra 

mandag til tirsdag, men det vidste vi jo. Det er seriøst de bedste VVS-folk jeg har været i 

nærheden af. Helt snor-lige! Det var perfect, og det virker. 

(Mand, 46 år, Kokkedal, tilvalgt OK)  

Mange boligejere skelner ikke mellem – og ved ofte ikke – hvilke personer, der 

kommer fra leverandøren (OK eller Insero) og hvilke, der kommer fra en under-

leverandør (VVS’er eller elektriker) eller en trejdepart. Det er derfor den samle-

de oplevelse af alle de involverede fagpersoners ekspertise og adfærd, der ska-

ber grundlaget for boligejernes vurdering varmeløsningerne.  
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Jeg må indrømme, at jeg synes næsten det har været som at købe en liter mælk. Det har 

virkelig været nemt. […] Der kom sgu’ nogen og sørgede for det hele. Sådan en oliekedel 

er tung, og den havde selvfølgelig lavet nogle huller i rabatten. Så en dag et stykke tid 

efter kom der simpelthen en ud. Han kom og rev og såede græs efter det. Jeg ved ikke 

hvem det var, men jeg antager, at det var OK, der havde sendt ham, for hvem skulle det 

ellers være? 

(Mand, 46 år, Kokkedal, tilvalgt OK) 

Efter det møde gik jeg meget positiv hjem og tænkte ”det kunne være interessant”, men 

så vil jeg sige, at så gik det så også galt derfra! […] Hvis jeg skal sige det sådan, så virker 

det som om, der er en ledelse, der presser noget igennem, men de har ik’ folket med sig, 

dem der udfører det, de er ikke klædt på til det.  

(Mand, 46 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

 

For denne boligejer var besøget af elektrikeren en dårlig oplevelse. Boligejeren 

oplevede, at der ikke blev taget hensyn til de specifikke forhold i hans hus. En 

oplevelse, der havde stor betydning for hans samlede opfattelse af projektet. 

Omvendt bidrager en god personlig relation til at give boligejeren tryghed, fordi 

der er et kendt ansigt, der står til ansvar for aftalen. Én person man kan ringe til 

i tilfælde af problemer.  

Michael fra Hedensted, energiteknikeren, ham kan jeg altid ringe til, hvis der er noget. 

Så kommer han nat og dag, har han lovet. 

(Mand, 77 år, Vejle, tilvalgt Insero) 

 

En særlig værdi ved leasingmodellerne, som også skaber tillid til projektet, er 

boligejernes oplevelse af, at de og leverandøren har samme interesser i forhold 

til varmepumpens drift og virkningsgrad . Dette handler næste afsnit om. 

8.3 FAGPERSONER SKAL TAGE SIG TID OG TALE ET SPROG, DER ER TIL AT 

FORSTÅ 

Boligejeres møde med konsulenter, sælgere og installatører i forbindelse med 

tilbud og installation, har stor betydning for deres  tillid til og opfattelse af den 

pågældende varmeløsning. Særlig har det betydning, om boligejerne oplever, at 

konsulenter og installatører tager sig tid når de besigtiger huset, kigger grundigt 

og tager højde for de specifikke forhold, der gør sig gældende for det enkelte 

hus og den enkelte husstand.  

Jeg synes han var lidt hurtig i det, hvor man tænker: ”Har du undersøgt det hele ordent-

ligt.” Fra han kom, til han gik, der gik der nok en halv time. Det, der så  sker her til mor-

gen [hvor installatøren glemte aftalen], det bekræfter min mistanke. Og så den der tan-

ke om, at det var godt nok hurtigt, han var her. Hold da op. Også fordi, der skal laves 

noget installation hen til vores badeværelse og hvor han ikke kigger på det og bare si-

ger: ”Det kan vi sagtens lave.” Så jeg synes det gik lidt stærkt.  

(Mand, 41 år, Frederikshavn, tilvalgt OK) 
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Boligejerne lægger også stor vægt på, hvorvidt fagpersonerne tager hånd om de 

bekymringer og tvivlsspørgsmål, som boligejerne har.  

I nogle tilfælde opstår der bekymring og usikkerhed, fordi det er uklart for bo-

ligejeren, hvad fagpersonerne kigger efter, hvad det skal bruges til, og hvordan 

det vil påvirker dem. Såfremt fagpersonerne bruger meget kort tid hos boligeje-

ren, forstærkes denne usikkerhed. 

 

Jeg var der ikke selv, da de var hjemme hos os. Min mand var tilstede. Jeg kan ikke en-

gang huske, om vi fik et papir. Han var der kun 5-10 minutter. Det var ikke grundigt. 

Men altså jeg ved heller ikke, hvad sådan en undersøgelse kræver, om man skal måle alt 

muligt eller om man bare kan se om huset er egnet med det samme. Jeg ved ikke hvad 

en undersøgelse kræver.  

(Kvinde, 28 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Mange boligejere opfatter det som utrygt og useriøst, hvis fagpersonen kun 

kaster et hurtigt blik på huset. Det kan bevirke, at de tvivler på fagpersonens 

ekspertise og intentioner. Husejeren kender sit hus og alle dets særlige forhold. 

At der afsættes rigeligt tid til at lytte til boligejerens viden og erfaringer og svare 

på eventuelle spørgsmål, har ofte stor betydning for, hvorvidt der opbygges den 

tillid, der kræves for at boligejeren seriøst vil overveje at indgå kontrakt. 

Boligejernes tillid til leverandøren, afhænger desuden af fagpersonernes evne 

til at tale et sprog, ”der er til at forstå”. Udover at være fagligt professionelle, 

skal de også være professionelle rent menneskeligt, dvs. være i stand til at mø-

de folk, der hvor de er, og formidle deres budskaber og pointer klart og letfor-

ståeligt til boligejere, som ikke nødvendigvis har særlig viden om eller interesse i 

boligopvarmning.  

Så ringede vi dem op, og så kom der en konsulent ud, og han vidste en masse ting og var 

sympatisk og talte samme sprog som os. Og så var vi nærmest parate til at skrive under. 

(Mand, 74 år, Nykøbing, Sj.,fravalgt OK) 

 

Det er vigtigt at kommunikationen mellem fagpersoner og boligejere foregår i 

øjenhøjde. Mange boligejere i projektet er ikke interesserede i at få forklaret 

tekniske detaljer om teknologien i varmepumpen, men har dog brug for at føle, 

at de forstår, hvad det er, de skriver under på. 

Han gik det hele igennem, og så skrev jeg under, og så kørte det bare. Jeg syntes det var 

rigtig fint. Han vidste, hvad han talte om, han formidlede det godt , der er nogle af de 

der energikonsulenter, de går lige rigeligt op i kilowatt timer og så videre. 

(Mand, 46 år, Kokkedal, tilvalgt OK) 

 

De fleste boligejere har et ønske om at forstå baggrunden for de økonomiske 

varmeberegninger. Det styrker tilliden, når boligejeren oplever, at fagpersonen 

ønsker, at boligejeren skal forstå dette. Hvis boligejeren ikke stoler på grundla-
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get for udregningerne, virker den beregnede besparelse ikke som et motiveren-

de salgsargument.  

Man kan ikke se økonomien i det. Det lyder flot, men vi har ikke fået noget syn for sa-

gen. Der er nok heller ikke nogen tvivl om, at vi er jo herovre i Midtjylland og herovre 

skal vi have argumenter på bordet, før pungen kommer op af lommen. Det skal være 

helt skarpt, det skal være attraktivt! Ellers sker der ikke noget . Du ved godt, hvad man 

siger om os jyder: vores punge er lavet af muldvarpeskind – ved du hvorfor? De tåler 

ikke dagens lys. 

(Mand, 46 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

  

Omvendt virker det meget tillidsvækkende og motiverende, hvis boligejeren er 

enig i præmissen for beregningerne, og forstår dem. 

 

Det var yderst professionelt. Han vidste, hvad han snakkede om. Han var god til at for-

klare tingene, så almindelige mennesker også kunne forstå det. Han lavede beregninger 

på, hvor meget vi kunne spare og alt det der. Vi kommer til at sidde for det samme, som 

vi betaler i dag. 

(Mand, 43 år, Glostrup, tilvalgt OK) 

 

Da de afprøvede varmeløsninger involverer leasingaftaler, hvor boligejerne i 

mindre grad, end hvis de selv ejede varmepumperne, er ansvarlige for driften, 

tiltaler varmeløsningerne særligt boligejere, som ikke er interesserede i for 

mange tekniske detaljer. Det betyder dog ikke, at boligejerne ikke ønsker at 

forstå aftalen, baggrunden for de økonomiske udregninger eller at have en ide 

om, hvordan teknologien fungerer. Det er derfor vigtigt, at de fagpersonerne, 

der besøger boligejerne, formidler varmeløsningernes vilkår – herunder fordele 

og ulemper – på en enkel, letforståelig og troværdig måde, og at de tager de 

spørgsmål og betænkeligheder, som boligejerne har, alvorligt.   

 

8.4 BOLIGEJERNE VIL HANDLE MED FAGPERSONER – IKKE SÆLGERE 

Når boligejere får besøg af energikonsulenter og installatører, så møder de en 

dobbeltrolle. Fagpersonerne optræder nemlig både som faglige rådgivere med 

speciale i opvarmning og som sælgere af varmeløsninger. Boligejerne giver ud-

tryk for, at måden fagpersonerne håndterer denne dobbeltrolle på, har afgø-

rende betydning for deres tillid til – og dermed vurdering af – varmeløsningen. 

Det er en klar barriere for varmeløsningerne, hvis boligejerne primært opfatter 

fagpersonerne som sælgere, der er motiverede af at tjene penge, fordi det 

svækker boligejernes tiltro til fagpersonernes faglige vurderinger – og dermed 

til selve varmeløsningen.  

En del interviewede boligejere oplever fagpersonerne som sælgere eller konsu-

lenter i negativ forstand. 
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En konsulent er jo kun ude på at sælge. Brugeren har ikke den interesse. De burde jo 

være ærlige.  Jeg er selv konsulent. Jeg ved jo godt, at man ikke altid skal fortælle alting. 

Jeg er meget mere kritisk – jeg ved, hvor de hopper over. 

(Mand, 62 år, Horsens, fravalgt Insero) 

 

I forlængelse heraf efterlyser flere boligjere uvildig rådgivning om forretnings-

modellen – enten fra andre boligejere eller fra fagpersonerne, der ikke selv har 

en økonomisk interesse i sagen. 

Hvis man kunne have fundet en helt uvildig, som også kunne komme ud og kigge. En der 

ikke var tilknyttet noget firma. Som ikke var der for at kunne få solgt en varmepumpe. 

(Kvinde, 65 år, Juelsmind, fravalgt Insero – men tilvalgt anden varmepumpeløsning) 

 

Jeg har det sådan lidt, sælger vil altid have et salg igennem. Det var uoverskueligt. Det 

var ikke klart for mig. Vi skulle bruge mere tid, end der var, til at sætte os ind i det. Så 

ville vi hellere afvente, om der ville komme noget bedre. Det ville have været rart hvis 

der havde været én mere til at kigge, som var fri fra økonomiske interesser. 

(Kvinde, 28 år, fravalgt Insero) 

 

Behovet for uvildig information opstår typisk, når forbrugere ikke kender eller 

kan ikke kan forstå det produkt eller den service, de overvejer at investere i, 

eller hvis de oplever at rådgivningen er mangelfuld. 

Jeg har den holdning, at hvis man sælger noget, skal det også leve op til det, man lover. 

[Med installatøren], der var det nok mere den anden vej. Det kunne nok sagtens lade sig 

gøre, sagde de – det kunne det så ikke alligevel. Sådan en kanonsælger, ikke? Jeg har 

været på kurser – sådan må man aldrig sælge – med mindre man kun vil sælge én gang.  

(Mand, 67 år, Arden, fravalgt OK) 

 

Interessant nok er det primært boligejere, der har været i kontakt med Inseros 

forretningsmodel,  der omtaler fagpersonerne som sælgere eller konsulenter i 

negativ forstand. Det kan undre, da det er OKs model, der i projektmaterialet 

betegnes som ”kommerciel”. Forklaringen er dog ikke, at Inseros varmeløsning i 

virkeligheden er mere kommerciel end OK, men snarere at måden, hvorpå OK 

og Inseros projekter er blevet præsenteret og udfoldet, har skabt forskellige 

forventninger hos boligejerne.  

OKs varmeløsning præsenteres som et kommercielt produkt i salgsbreve og 

reklamer – et produkt som boligejerne kan vurdere og vælge til eller fra som 

forbrugere på markedet. Rollefordelingen er tydelig og afstemt, idet OK funge-

rer som sælger og boligejeren som potentiel køber i en genkendelig markedsre-

lation. Derfor opfattes det som helt legitimt, at OK skal tjene penge på sin for-

retning.  

Omvendt præsenteres Inseros varmeløsning som et ”demonstrationsprojekt” 

med støtte fra Energistyrelsen, der handler om at afprøve fremtidens VE-
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baserede opvarmningsformer. Det blev af mange boligejere – særligt i Sønder 

Vissing området – opfattet som invitation til et ligeværdigt samarbejde frem 

mod et fælles, idealistisk mål, snarere end som en markedsrelation. Efterhån-

den, som projektet blev konkretiseret – og der blev sendt tilbud til boligejerne – 

ændredes denne opfattelse. Projektet fremstod nu som en forretning – og til-

med en ufordelagtig forretning i forhold til hvad boligejerne havde forventet. 

Relationen mellem Insero og boligejerne ændrede pludseligt karakter og blev til 

en markedsrelation, hvilket medførte et betydeligt tab at tillid.  

Dette understreger, at det er vigtigt for relationen mellem boligejerne og virk-

somheden, at roller og forventninger er klart afstemte fra start – det er sim-

pelthen forudsætningen for et trygt og velfungerende samarbejde. 

8.5 OPLEVET FÆLLES INTERESSE OG ANSVAR GIVER TRYGHED 

Oplevelsen af at have et fælles ansvar for – og en fælles interesse i – at varme-

løsningen virker optimalt, er en stærkt motiverende faktor for boligejere, der 

har taget stilling til varmeløsningerne. Hvis boligejerne oplever, at leverandøren 

også har en interesse i, at varmepumpen kører så effektivt som muligt, skaber 

det tryghed og tillid.  

Interviewer: Ville du gerne selv have valgt varmepumpemodellen?  

Boligejer: Næ, jeg tror et eller andet sted, at som konceptet er her, så tror jeg, at Insero 

har interesse i at lave den mest energivenlige mulighed. Det sparer de også penge ved. 

De er også interesseret i den højeste COP-værdi – jeg går ud fra, at de har mere forstand 

på det end mig.  

(Mand, 42 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

Leasingmodellens delte ejerskab rummer en motivationsfaktor, som har stor 

betydning for nogle boligejere. Det får dem til at føle, de ikke står alene med 

ansvaret. Det vil mange boligejere gerne betale ekstra for. 

 

Boligejer: Jeg synes, det var en smart idé – de har service og vedligehold. Jeg går ud fra, 

at de er interesseret i at holde deres omkostninger nede og derfor sørger for, at det er 

det mest hensigtsmæssige, der står der – at den bruger det mindste energi og leverer 

det meste varme til mig. 

Interviewer: Så du tænker I har samme interesse?  

Boligejer: Ja, det synes jeg. Det må vi ha’. De er jo ikke ligeglade med om COP-værdien 

ikke er god. De kigger på, hvad de får ud af en kw-time. 

(Mand, 42 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

 

Flere boligejerne nævner desuden, at de stordriftserfaringer og -fordele som 

varmeløsningerne muliggør både kommer dem og leverandøren til gode. Det 

gælder f.eks. erfaring med at indstille varmepumperne optimalt og med at væl-

ge og forhandle priser med installatører og varmepumpefabrikanter.  
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[D]et var Insero, der ejede pumpen, de havde så det her driftfirma til at drive den – det 

havde jeg det egentligt fint nok med. De var online på den, så de kunne finjustere. Det 

må være lettere at ramme finjusteringen rigtigt ved at have 30 pumper kørende samti-

digt i stedet for selv at skulle ud og finjustere én pumpe […] man må tro på stordriftsfor-

dele.(Mand, 44 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero)  

Denne boligejer ser virksomhedernes stordriftserfaringer med varmepumper 

som en fordel ift. at sikre en optimal drift. Dette giver en tryghed, der yderligere 

kan styrkes gennem fjernaflæsning af pumpens drift, virkningsgrad og forbrug. 

Fjernaflæsning giver tryghed 

Varmeløsningerne, hvor boligejerne ejer inde-delen og leverandøren ejer ude-

delen, giver mange af boligejerne den opfattelse, at varmepumpens drift er et 

fælles anliggende mellem dem og udbyderen af leasignløsningen, hvilket skaber 

tryghed. 

Som en del af Inseros varmepumpeløsning, er det tænkt at varmepumpens 

strømforbrug driftsaktivitet skal overvåges og registreres af Insero. Desuden 

skal der etableres en system online, så boligejerne selv kan holde øje med deres 

forbrug. Monitorering af varmepumpens drift, er en nødvendig del af Inseros 

forretningsmodel, da det har økonomiske konsekvenser for Insero, hvis varme-

pumpen ikke performer optimalt. Boligejerne påpeger, at der har været op-

startsproblemer ift. online systemet og fjernaflæsningen af varmepumperne. På 

interviewtidspunkter fungerede disse systemer således ikke endnu. Alligevel 

fortæller mange boligejere, at det giver dem en tryghed at vide, at Insero moni-

torerer varmepumpen på afstand, ligesom de oplever det meget positivt og 

betryggende, at Insero har økonomisk interesse i at varmepumpens virknings-

grad er høj. 

Det er på en måde også en fordel, at de kan følge varmekurven hos mig og temperatu-

ren. De kan følge det ovre fra dem af. Så kan de f.eks. se at ham her […] bruger for me-

get strøm, det må vi tjekke op på. Det er også en fordel på den måde. Eller hvis de kan 

se, at den ikke yder det, den kan. Det kan de også se.  

(Mand, 42 år, Skanderborg, tilvalgt Insero) 

På trods af at boligejeren ikke selv betaler for strømmen til varmepumpen hos 

Insero, er det ikke uden betydning for dem om varmepumpen er effektiv og 

virker, som den skal. Også boligejere med leasingaftale hos OK værdsætter ide-

en om, at der bliver holdt øje med varmepumpens drift på afstand.  

Det eneste jeg kunne forstå, det er, at der vil blive sat nogen målere op, og så kan OK 

sidde og aflæse forbruget, og hvis de så kan se, at forbruget stiger, så kan de se, at der 

er noget galt. Så det er en meget god sikkerhed. Hvor, at hvis det er nogenlunde stan-

dard, så kører det, som det skal […] Men nu har jeg samlet mit forbrug hos OK, både 

strøm og varme. Jeg føler det er en slags sikkerhed, fordi så kan de se hvor meget, jeg 

bruger alt i alt. 

(Mand, 63 år, Dianalund, tilvalgt OK) 
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Denne boligejer tror, at OK følger hans varmepumpes drift og forbrug – hvad OK 

dog ikke gør. Men det er tydeligt, at ideen om at OK overvåger varmepumpens 

drift og forbrug vurderes positivt og giver ham tryghed.  

 

Boligejere, der føler at varmepumpens drift og virkningsgrad er et fælles anlig-

gende mellem dem og leverandøren, oplever dette som meget positivt. Det 

giver dem øget tillid til opvarmningsløsningen, og bevirker at de ikke føler sam-

me behov for at sætte sig ind i de tekniske aspekter af pumpens drift. Monito-

rering af varmepumpens drift og forbrug – tanken om at fagpersoner holder øje 

med, at det kører, som det skal – udgør en klar motivationsfaktor flere bolig-

ejerne. Monitorering af varmepumpernes drift kan derfor med fordel indtænkes 

i den videre udvikling af varmeløsningerne. 
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 ØKONOMIEN  9
Økonomi spiller en central rolle i boligejernes vurdering af de afprøvede varme-

løsninger. Hovedparten af de boligejere, der har fravalgt løsningerne, begrunder 

dette med økonomi. Interviewene viser dog, at der er stor variation i, hvordan 

husstandene vurderer økonomien i varmeløsningerne. Hvilke økonomiske 

aspekter, der tillægges betydning og hvilken økonomiske beslutninger, der træf-

fes i den enkelte husstand, afhænger i vid udstrækning af værdier, livsstil og  

livssituation. 

Følgende forhold er særligt kendetegnende for boligejernes opfattelse og vur-

dering af varmeløsningernes økonomi. 

 Energimarkedet er uoverskueligt  

Mange boligejere opfatter energimarkedet som uoverskueligt, hvilket 

blandt andet skyldes de komplicerede afgiftsstrukturer, manglende er-

faring med at begå sig på markedet og uvished om den fremtidige pris-

udvikling på energiområdet. Disse forhold gør det attraktivt for bolig-

ejerne at lade en professionel aktør – som OK eller Insero Energy– tage 

sig af beslutningerne, såfremt boligejerne vel at mærke har tillid til virk-

somhederne.  

 Stor variation i vurdering af prisen  

De interviewede boligejere inddeler sig i et kontinuum mellem de, der 

opfatter de afprøvede varmeløsninger som ganske dyre, og de, der op-

fatter dem som relativt billige. De vidt forskellige vurderinger varmeløs-

ningernes økonomi skyldes primært, at boligejerne har forskellige vær-

dier, livsstil og økonomisk fokus. 

 Leasing er en tvetydig økonomisk relation 

Mange boligejerne er umiddelbart skeptiske omkring leasing. Leasingfi-

nansieret forbrug opfattes som ufornuftig og forbindes med frås og ud-

sigten til at blive snydt. Alligevel ser en del boligejere leasing som en ac-

ceptabel og attraktiv finansieringsform i forhold til de afprøvede varme-

løsninger. Det upåagtet udgør boligejernes leasingskepsis en klar barrie-

re for forretningsmodellerne.   

 Ny varmeløsning giver ny varmeøkonomi  

Skiftet til en varmepumpe medfører ændringer i boligens varmeøko-

nomi, bl.a. på grund af ændrede fremløbstemperaturer, ny varmead-

færd og nye afregningsformer. Dette bevirker, at en del boligejere føler 

sig usikre på om de beregnede fremtidige varmeudgifter for deres bolig 

holder stik og dermed, at de har svært ved at vurdere om økonomien i 
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de afprøvede varmeløsninger er attraktiv for dem eller ej. Flere af de in-

terviewede boligejere er 4-9 måneder efter installationen stadig usikre 

på deres reelle varmeforbrug.  

 Komplicerede varmeløsninger kræver enkel kommunikation 

Boligejernes vurderer varmeløsningerne på baggrund af deres indtryk af 

det samlede koncept, herunder kommunikationen, kontakten med fag-

personerne, virksomhedens omdømme og de økonomiske forhold. Un-

dersøgelsen viser, at mange boligejere har svært ved at overskue og 

forstå detaljerne i de afprøvede varmeløsninger, og at flere har fravalgt 

løsningen uden at kende de økonomiske vilkår i detaljer. Det peger på 

at kommunikation om varmeløsningerne i endnu højere grad bør mål-

rettes til boligejernes behov. 

I de følgende afsnit præsenteres, boligejernes syn på varmeløsningernes øko-

nomiske vilkår i flere detaljer. Særligt fokuseres der på boligejernes opfattelse 

af energimarkedet og af afregningsformen, prissætningen og leasingaftalen. De 

økonomiske vilkår for Inseros og OKs varmeløsninger vurderes ikke separat, da 

det i vid udtrækning er de samme faktorer, der har betydning for boligejernes 

vurdering af de to projekter.  

9.1 ENERGIMARKEDET ER UOVERSKUELIGT OG KRÆVER TILLID 

For mange boligejere fremstår energi- og  opvarmningsmarkedet som et usik-

kert marked. Fordi markedet påvirkes af såvel de globale svingninger i olie- og 

elpriser som af de gældende politisk bestemte afgifts- og tilskudsstrukturer, 

oplever boligejerne det som komplekst og uoverskueligt – for hvem ved hvilke 

tilskudsmuligheder, afgifter eller udsving, der lurer i horisonten?  

Som jyder er vi jo altid lidt skeptiske, og det var noget med at man sku’ ik’ købe den, 

man sku’ lease den, men så ku’ man købe den til en god pris senere. Det var sådan noget 

med, at man fik noget støtte fra staten, og der var man lidt i tvivl om, jamen ka’ vi nu 

regne med, at den støtte bliver ved at komme? 

(Mand, 46 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Man tænker jo hele tiden på elpriser og elforbrug. Det skal helst gå hånd i hanke med et 

rimeligt elniveau. Kommer der store afgifter, så er man jo bondefanget.  

(Mand, 42 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Det eneste, man kan tænke over, er hvor længe tilskuddet på de 50 øre pr. kW holder? 

[…] Dé der politikere kan jo finde på hvad som helst.  

(Mand, 49 år, Skælskør, tilvalgt OK) 

Mange boligejere opfatter desuden energimarkedet som uoverskueligt, sim-

pelthen fordi de ikke er vant til at begå sig på det. Det bevirker, at de har svært 
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ved at vurdere, hvorvidt prisen for energiydelser og varmeløsninger er rimelig 

eller ikke. Således er bekymringen for at blive snydt en væsentlig barriere, der 

holder mange boligejere tilbage fra at skifte opvarmningsform. En boligejer, 

udtrykker sin skepsis således: 

Vi kunne ikke overskue det. (…) Leasingen var heller ikke en god løsning, syntes vi. Hele 

aftalekonstruktionen var jeg usikker på. Så vil jeg hellere selv finansiere. Jeg vil hellere 

betale 80.000 nu. Jeg tænker lidt: er det lige så billigt, vil det være fint [at lease], men 

hvis det er ligesom, hvis du køber briller på afbetaling, så vil jeg helle smide en stor inve-

stering i starten. Det overblik kunne jeg ikke få. Jeg kender ikke markedet. Der var jo 

også el som den brugte, man skulle betale for. Det er jeg heller ikke skarp i. Jeg har al-

drig prøvet at købe sådan noget før. Det er jo ikke noget, man køber tit, så jeg kunne 

ikke rigtig sammenligne tilbuddet med noget andet. 

(Kvinde, 28 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Fordi boligejerne oplever energimarkedet som uoverskueligt og usikkert har 

deres tillid – eller mangel på samme – til leverandører, udbydere og fagperso-

ner afgørende betydning for deres beslutninger på markedet.  

9.2 ØKONOMISK FORNUFT OG UFORNUFT 

Hovedparten af de interviewede boligejere opfatter udgifter i forbindelse med 

opvarmning som en fornuftig investering i deres hjem. 

Ja, det er jo ligesom alt muligt andet, du køber. Det er jo en investering i dit hus. Ikke 

som bil – det ser jeg som penge ud af vinduet. Men f.eks. et køkken til 100.000 eller 

50.000 det er en investering i dit hus. Varmekilden er vigtig. 

(Mand, 67 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

At bruge penge på husets opvarmning er med andre ord en legitim form for 

forbrug, set fra boligejernes synspunkt, hvilket også påpeges i en tidligere un-

dersøgelse (Teknologisk Institut 2015:30). En række boligejere, fortæller dog 

forundret, at bankerne ikke nødvendigvis deler denne opfattelse.  

[Bankens] udmelding var, at det ikke vil hæve værdien på huset – det var jo bare en 

varmeløsning. Men vi går jo fra et oliefyr til en topmoderne løsning, så det måtte da 

hæve værdien? Men det mente de ikke. Det overraskede mig. Et nyt køkken havde de 

måske set anderledes på. Det ville helt sikker hæve værdien. Det synes jeg også, det her 

burde gøre.  

(Mand, 44 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Hvordan banker og  ejendomsmæglere vurderer opvarmningskilden i forbindel-

se med prissætning af boliger, har betydning for boligejernes vurdering af, 

hvorvidt det er en god investering at tilvælge varmeløsningen, og for deres 

handlemuligheder, f.eks. i forhold til om de kan låne penge til at købe en var-

mepumpe.  
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Varmeudgifter er ”kedelige”, men energibesparelser er ”sjove” 

At installere en leasingbaseret varmepumpeløsning opfattes af mange boligeje-

re som en energibesparelse. Ved at spare penge på ”kedeligt” energiforbrug, 

kan der frigives midler til andre og mere sjove former for forbrug – f.eks. ferier. 

Dette forhold udgør en stærk motivationsfaktor for hovedparten af boligejerne.  

Kan de [kommende købere af huset] putte de 14.000 til opvarmning på forrentningen, 

så kan de bruge pengene til det, de synes er sjovt. Det er ikke er sjovt bare at se det 

forsvinde i olie eller et eller andet. 

(Mand, 42 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Det er en udbredt opfattelse blandt de interviewede boligejere, at udgifter, der 

knytter sig til opvarmning, strøm og vand, er ”kedelige”, mens udgifter, der 

forbindes med oplevelser og sociale aktiviteter er ”sjove”.  

Motivationen [for at skifte varmekilde] er at spare. De penge, der er at sparet, dem kan 

vi bruge til andre ting. Så kan vi få en ferie.  

(Mand, 67 år, Arden, fravalgt OK) 

 

Hvorvidt en eventuel besparelse på varmeøkonomien reelt anvendes til f.eks. 

en ferie er svært at sige. Men det er helt tydeligt, at selve tanken om at kunne 

bruge de sparede varmeudgifter til anden form for forbrug virker stærkt moti-

verende for boligejerne. 

Mandlig boligejer: Så der sparede vi jo en masse penge, som vi kan bruge på noget an-

det.  

Interviewer: Og hvad har I så brugt de penge på? 

Kvindelig boligejer (efter en længere tænkepause): De er sat til side.  

Mandlig boligejer: Ja, vi kan bare ikke huske, hvad side vi har sat dem til. Haha! 

(Mand 77 år, Kvinde 74 år,Vejle, tilvalgt Insero) 

Pakkeløsningen er bekvem, men strider mod almindelig sund fornuft 

Demonstrationsprojekterne bygger på et koncept, hvor leverandøren (OK eller 

Insero) træffer en række beslutninger for boligejeren, f.eks. hvad angår valg af 

varmepumpefabrikat og installatør og forhandling af priser. Flere af de inter-

viewede boligejere påpeger, at dette er bekvemt, men også strider mod deres 

normale økonomiske fornuft. De er vant til at indhente og sammenligne en 

række tilbud fra forskellige håndværkere, inden de foretager større investerin-

ger i deres hjem.  

[D]ét, der generede lidt i den her løsning, [var, at] jeg ville gerne have haft pris hjem fra 

flere. Her får man kun pris fra én. Det går imod almindelig sund fornuft kun at have én 

håndværker ude at kigge. Men det er ligesom lagt over til Insero. Og så man må tro på 

stordriftsfordele. 

(Mand, 44 år,  Sdr. Vissing, ravalgt Insero) 
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For at boligejerne er villige til at gå imod deres ”almindelige sunde fornuft”, 

kræves en høj grad af tillid til virksomheden bag varmeløsningerne. Men de 

boligejere, der har den fornødne tillid, fremhæver netop pakkeløsning som et 

særligt attraktiv aspekt ved varmeløsningerne, fordi den bevirker at de ikke selv 

behøver at bruge tid og energi på at sætte sig ind i teknologien, markedet og 

indhente relevante tilbud.   

9.3 PRISOPLEVELSER 

Et centralt element i brugerundersøgelsen har været at afdække boligejernes 

betalingsvillighed og undersøge, om de oplever opvarmningsløsningerne som 

dyre, billige eller rimelige. Det er i den forbindelse relevant at se på, hvornår og 

hvordan boligejerne vurderer de økonomiske vilkår for de afprøvede varmeløs-

ninger. 

Interviewmaterialet viser, at boligejere ofte først tager aktivt stilling til de øko-

nomiske detaljer i en forretningsmodel til sidst i beslutningsforløbet. Det kræver 

tid og energi at sætte sig grundigt ind i betalingsvilkårene, hvilket de fleste bo-

ligejere først bruger kræfter på, når de ved, at de er reelt interesserede i løsnin-

gen. 

Hvis først vi var kommet så langt, så ville jeg overveje, hvad jeg skulle betale kontant og 

så videre. Så ville jeg lave et regnestykke. For at se hvad der kunne betale sig. 

(Mand, 86 år, Fredensborg, fravalgt OK) 

 

Af samme grund har mange af de interviewede boligejere fravalgt de afprøvede 

varmeløsninger uden at forholde sig specifikt til økonomiske detaljer – som 

f.eks. hvorvidt den månedlige ydelse er høj eller lav, eller om der er den rette 

fordeling mellem opstartsudgifter og løbende udgifter – simpelthen fordi de 

ikke nåede så langt i beslutningsprocessen. 

Det skal bemærkes, at kun meget få af de boligejere, der har tilvalgt opvarm-

ningsløsningerne, havde modtaget en præcist opgjort regning for deres varme-

forbrug på interviewtidspunktet. Det skyldes dels, at mange af OKs kunder først 

lige havde fået installeret varmepumpen, og dels at der havde været lidt op-

startsvanskeligheder hos Insero i forhold til at registrere og afregne for forbru-

get. Boligejernes vurdering af prisen baserer sig derfor på deres forventninger 

til varmeudgiften på grundlag af den indgåede kontrakt og – for de boligejere, 

der følger med i deres forbrug (hvad langt fra alle gør) – de løbende  

forbrugsdata.  

Stor variation i vurdering af pris 

De interviewede boligejere er splittede i deres syn på, hvorvidt de afprøvede 

forretningsmodeller repræsenterer en dyr eller billig opvarmningsløsning.  
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Tabellen herunder giver et skematisk overblik over hvilke faktorer, der har be-

tydning for boligejernes vurdering af økonomien i varmeløsningerne. 

BOLIGEJERNES ØKONOMISKE PERSPEKTIVER    
VURDERING AF PRIS DYR BILLIG/RIMELIG 

Betalingsvillighed Lav Højere 

Sammenlignings-

grundlag 

Markedets billigste varmeløs-

ning – typisk træpiller 

Nuværende varmeforbrug – typisk 

oliefyr 

Opfattelse af leasing Forbindes med snyd og at ”leve 

over evne” 

En ufornuftig finansieringsform 

Gør varmepumpen tilgængelig  

En fornuftig finansieringsform (i 

dette tilfælde) 

Økonomisk fokus Samlet vurdering af omkostnin-

ger for hele kontraktperioden 

Vurdering af enkelte elementer – 

opstartsomkostninger og løbende 

udgifter 

Centrale værdier for 

boligejerne 

Laveste pris på markedet 

 

Glæde ved at gøre tingene selv 

Tryghed, komfort og bekvemmelig-

hed  

Driftsikkerhed 

Pakkeløsning Ufornuftig, fordi man ikke kan 

indhente separate tilbud på 

markedet 

Attraktiv, fordi man ikke behøver 

sætte sig ind i markedet 

Varmebehov (varme-

pumpemodel) 

Større end normalt – passer 

ikke til standardløsningen 

Normalt – passer til standardløsnin-

gen 

 

Variation skyldes blandt andet at boligejerne typisk vurderer prisen på bag-

grund af sammenligninger med en anden kendt opvarmningsform. Men efter-

som sammenligningsgrundlaget varierer, varierer vurderingerne også. Sammen-

lignes de afprøvede varmeløsninger med træpillefyr, opfattes de som typisk 

som dyre: 

Så fik jeg et tilbud. Men der synes jeg, det var alt alt, alt, alt for dyrt. Det var så så dyrt, 

at jeg bare tænkte, det skal jeg da overhovedet ik’ ha. Jeg har gået i flere år og tænkt 

jeg sku’ ha lavet et eller andet, end det jeg havde før. Så besluttede jeg at købe et træ-

pillefyr. 

(Mand, 66 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Sammenlignes de derimod med oliefyr, opfattes de ofte som rimelige i pris: 

Det var interessant så langt hen, at så skal jeg kun have 15.000 op ad lommen, og at det 

hele er med i den der leasing. Det vi skal betale i leasing, er stort set det, vi sparer i olie. 

Det var det med, at vi kunne komme i gang for 15.000, og så ville det ikke koste os mere 

end det gør nu.  

(Mand, 43 år, Glostrup, tilvalgt OK) 

Mens nogle boligejere gør sig grundige og detaljerede økonomiske overvejelser 

om kontraktvilkårenes betydning over tid, så giver mange boligejere udtryk for, 



  

 

 

 

 
60 Demonstration af VE-baserede opvarmningsformer www.niras.dk 

at de i ligeså høj grad har besluttet sig på grundlag af en grundlæggende tillid til 

at varmeløsningerne er rimelige i pris. 

Vi sparer penge i service ved leasing. Ellers skal man selv betale for service og vedlige-

hold, og så tror jeg altså, at det render lige op. 

(Mand, 60 år, Gram, tilvalgt OK) 

Her og nu bliver installationen billigere, så kan det godt være at jeg kommer til at betale 

mere løbende, men jeg er jo kun én, så jeg tror, det kan betale sig […] Da jeg prøvede at 

forestille mig, hvordan det ville blive, tror jeg det bedst kunne betale sig med den her 

løsning frem for at købe et anlæg selv. 

(Kvinde, 61 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

 

De boligejere, der generelt har tillid til varmeløsninger, er mere tilbøjelige til at 

vurdere økonomien positivt. Det er dog kendetegnende, at en del boligejere har 

svært ved at afgøre, hvorvidt de afprøvede varmeløsninger er dyre eller billige 

løsninger  – enten fordi de ikke kan overskue det, eller fordi de er indbyrdes i 

uenige i husstanden.  

Vi er ret uenige. [Min kone] går meget i detaljen med alverdens ting og sager. Jeg kan 

godt se, at der måske er noget om det lige med varmepumpen. Hun hænger sig meget i 

det med de ti år. Altså i forhold til at købe en varmepumpe selv.  Udbetalingsperioden er 

for lang, mener hun. Der kan jeg simpelthen ikke få min søde kone til at forstå, at den 

besparelse, der så følger med, er meget større, end hun tror, i forhold til olien. 

(Mand, 68 år, Ølstykke, fravalgt OK) 

 

I de fleste tilfælde bevirker tvivl og utryghed om økonomien i en opvarmnings-

løsning, at boligejerne fravælger den.  

Både Inseros og OKs løsninger er standardløsninger målrettet husstande med et 

gennemsnitligt varmebehov. Boligejere, der har behov for større varmeproduk-

tion end standardløsningen kan levere, og derfor skal have en større varme-

pumpemodel, oplever et markant prisspring, der gør løsningen væsentligt min-

dre attraktivt – særligt hvad angår Inseros løsning.  

Varmeløsningernes værdi afhænger af boligejernes livsstil  

En stor del af de interviewede boligejere tillægger pakkeløsningen, hvor instal-

lation, garanti og service styres af leverandøren, stor værdi. Værdien består af 

at garantien fritager boligejeren for ansvar og risiko for (den udvendige del af) 

varmeløsningen og således virker som en slags ”forsikring” mod uforudsete 

udgifter. Men værdien består i høj grad også i, at pakkeløsningen fritager bolig-

ejeren fra at skulle forholde sig til valg af varmepumpe, håndværkere, vedlige-

hold mm., og således gør løsningen bekvem. Dette gælder særligt for boligejere, 

som ikke er interesserede i de tekniske aspekter af opvarmningen af deres hus. 
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Jeg er ret meget i Grønland. Konen hun ringede hele tiden, fordi der var noget galt med 
fyret. [Varmeløsnigen] er som at have en vicevært. Hvis noget driller, så ringer jeg til 
Martin og siger, kan du så komme og fikse dit lorteanlæg. Og konen, hun skal ikke læn-
gere ringe til mig, når det ikke virker, så skal hun ringe til Martin. Så det er sådan set 
fint. Det har jeg det ok med […] De tog ansvaret for det hele. Jeg skulle ikke tænke, det 
er noget af det bedste, der kan ske for mig, det er når jeg ikke skal tænke. 
(Mand, 46 år, Kokkedal, tilvalgt OK) 
 

[Fordelene] er åbenlyse. Installationsprisen er virkelig høj, når man køber, og når garan-

tien udløber, så er du selv ansvarlig. Så mængden ekstra jeg betaler for leasing, den får 

jeg tilbage i form af freedom of mind. Jeg er ikke ansvarlig for noget. Nogen andre fikser 

det, hvis den brænder sammen, ikke virker eller der er problemer. Det har værdi.  

(Mand, 42 år, Skjern, tilvalgt Insero) 

Boligejernes vurdering af økonomien i varmeløsningerne afhænger således i høj 

grad af, hvor stor en værdi den medfølgende garanti og service repræsenterer 

for dem.  

”Lease” betyder jo bare, at man låner pengene, så det er ligesom et lån, så som sådan, 

er det, man skal gøre, at se på forrentningen. Der er det 6 %, de har lagt ind, hvor at i 

banken er det nok 5 %. Men det er ligegyldigt, for det, der er fidusen, det er, at jeg har 

en fast aftale – det er med service, der er en garanti så skal jeg bare ringe. […] for de 1-

1,5 % der får jeg en serviceaftale, jeg kan bare ringe, og jeg skal ikke selv lave aftaler 

med underleverandører, skrothandlere, el-installatører og så videre. Så det er ikke dyrt. 

(Mand, 46 år, Kokkedal, tilvalgt OK) 

Nogle – som boligejeren i ovenstående citat – foretager en eksplicit beregning 

af, hvor meget de betaler for garanti og service. Præcist hvor meget servicen og 

garantien er værd, er dog et åbent spørgsmål, der både afhænger af, hvor godt 

værdien formidles fra sælgers side, og af den enkelte boligejers livsstil og øko-

nomiske situation, tillid til fremtiden og opfattelse af risiko.  

Jeg ville godt betale noget ekstra for at lease den – så vidste jeg, at reparationsomkost-

ningerne ikke var mit problem. Så er der en forsikring indbygget i det. Man må så over-

veje, hvad den forsikring er værd – det har man ikke noget fast facit på. 

(Mand, 86 år, Fredensborg, fravalgt OK) 

9.4 LEASING ER EN FLERTYDIG ØKONOMISK RELATION 

Boligejernes vurdering af økonomien i de afprøvede varmeløsninger præges af 

deres sædvanlige forbrugsmønstre og økonomiske adfærd. Men samtidigt er 

det tydeligt, at boligejerne oplever at varmeløsningerne på nogen punkter be-

finder sig i økonomisk gråzone, der både udfordrer og ind i mellem ændrer de-

res opfattelse af, hvad der udgør fornuftig og ufornuftig økonomisk adfærd. 

Særligt har boligejernes opfattelse af leasing og af deres syn på opvarmning 

som investering, betydning for deres valg.  
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Et centralt element i boligejernes vurdering af forretningsmodellerne er deres 

overvejelser omkring leasing. De fleste boligejere har en umiddelbar modstand 

mod leasing som finansieringsmodel, fordi de forbinder leasing med økonomisk 

ufornuftige forbrugsvaner, med moralsk anløbent forbrug (at leve over evne) og 

i det hele taget er vant til at eje de ting, de investerer i. 

Som udgangspunkt er jeg lidt skeptisk [for leasing] – for der er jo nogen, der tjener pen-

ge på det et sted. […] Jeg har været autoforhandler, og […vi] lavede meget leasing – 

men hvad fanden får folk til det? […] det koster en formue […] der er mange af de der 

unge direktører, de er så smarte.  

(Mand, 61 år, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

Dét vi ser på, det er slutbeløbet. Det er dét, vi kigger på. Vi er egentlig nok nogle menne-

sker, der betaler kontant, og så må det briste eller bære. Det var også noget, der misha-

gede os, det med at det var over 10 år. Der vil vi hellere bare få det ordnet, og så er det 

det.  

(Mand, 74 år, Nykøbing Sj.,fravalgt OK) 

Mens enkelte af de interviewede boligejere har professionelle erfaringer med 

leasing, har kun få erfaring med leasing i privat regi. 

Jeg har ikke andre ting, jeg leaser. Min datter sagde lige – jamen hun havde hørt så 

mange historier om, at det pludseligt bliver dyrere, hvis man leaser – i forhold til biler, 

hårde hvidevarer og fjernsyn. Folk bliver fristet, man får det nyeste nye […] 

(kvinde, 61 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

På trods af denne indbyggede principielle modstand mod leasing, er der mange 

af de interviewede boligejere, der i forhold til de konkrete opvarmningsløsnin-

ger, alligevel overvejer om ikke leasing faktisk er en fornuftig og moralsk accep-

tabel løsning.  

Og så var der det med leasing, på mange måder vil jeg måske hellere eje, eller aij, det 

ved jeg nu ikke, det er måske meget godt med leasing, for så er det heller ikke helt så 

slemt, hvis noget går i stykker – så er der service med.  Men du kan også godt høre, at 

jeg mangler at få at vide […] hvad er konsekvenserne af at lease? 

(Mand 46, Sdr. Vissing, fravalgt Insero) 

 

Det med leasingløsningen overskyggede resten. Det eller ingenting. Her er der en lea-

singløsning fra nogen, der har valgt det her produkt, og det stoler jeg på.  

(Mand, 43 år, Hedehusene, tilvalgt OK) 

De boligejere, der har tilvalgt løsningerne føler, at ulemperne ved leasing enten 

opvejes eller langt overskygges af den tryghed, som varmeløsningen repræsen-

terer. 

Så gik jeg på kompromis med finansieringsmodellen. Leasing er jo, at du låner, så når du 

ikke har behov for at låne, så er det jo en ekstra udgift. Det giver jo ikke mening at ringe 
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til quicklån for at låne 1000 kr.,  hvis du allerede har 1000 kr. Men her der tog de ansva-

ret for alt […] At lease sådan noget, der er langtidsholdbart, det giver fint mening. Og 

den forrentning de har lagt ind, den er meget beskeden. I og med jeg lige havde renove-

ret, havde jeg ikke lige en masse penge, jeg kunne fyre efter det 

(Mand 46, Kokkedal, tilvalgt OK) 

 

Et usædvanligt ejerforhold 

Mange boligejere hæfter sig ved at demonstrationsprojekterne er kendetegnet 

ved et, i deres øjne, usædvanligt ejerforhold. De færreste boligejere ser det som 

et problem, at de ikke selv ejer opvarmningskilden, men flere finder det allige-

vel underligt, at ejerforholdet er delt.  

Det med ejerforholdet er det springende punkt. Jeg kan enten eje den eller lease den. 

Hvis jeg ejer den, er det mit det hele, hvis jeg leaser, er det kun indedelen, der er min. Jeg 

kan ikke finde ud af om det er godt eller dårligt, at de tager udedelen? […] Hvis man ejer 

den, så står man jo selv med øretæverne. Men det er også lidt det modsatte af det an-

det. Hvis jeg selv ejer den, skal jeg ikke til at tænke over, hvad der nu skal ske igen om 10 

år. 

(Mand, 68, Ølstykke, fravalgt OK) 

Flere boligejere giver udtryk for, at de normalt sætter pris på at eje deres egne 

ting, men at det i den konkrete situation giver god mening at andre ejer en del 

af installationen. 

Umiddelbart kan jeg ikke så godt lide, at man ikke ejer det, man har. Men så på den 

anden side, når man hører, at der er service, og at man er garanteret et system hvor, at 

hvis der går et eller andet galt, så ringer man bare. Det vejede ulemperne op, fordi som 

udgang punkt synes jeg, man skal betale sine ting kontant. 

(Mand, 41 år, Frederikshavn, tilvalgt OK) 

Såfremt vilkårene for det delte ejerskab formidles tydeligt, udgør det ikke nogen 

barriere for de afprøvede varmeløsninger. Tværtimod kan det faktisk udgøre en 

motiverende faktor, fordi det bevirker at boligejerne føler, at de deler ansvaret 

for at varmeinstallationen fungerer med fagpersoner hos OK eller Insero. 

Lav etableringsomkostning ved leasing gør varmepumpen tilgængelig 

Den høje etableringsomkostning udgør en markant barriere for konventionelt 

salg af varmepumper (Energistyrelsen 2010:19). Mange boligejere påpeger, at 

leasingaspektet gør varmepumper økonomisk tilgængelige for dem, hvilket de 

ikke var tidligere. Det gælder f.eks. boligejere, der af privatøkonomiske årsager, 

ikke har kunnet eller ville optage lån til køb af egen varmepumpe, hvilket typisk 

ville koste omkring 100.000 kr.  

Hvad angår forholdet mellem opstartsomkostninger og løbende udgifter, deler 

de interviewede boligejere sig også i to grupperinger. For den ene gruppe udgør 

de lave startomkostninger en stærkt motiverende faktor.  
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Efterfølgende sendte han et tilbud  […] på hvad det ville koste, at få installeret, og hvad 

det ville koste løbende. De overtager servicen på det og ejer det udendørs. Omveksleren, 

tilslutningen til radiatoren, er min. Men det er udedelen, der kostede mest. Det var næ-

sten 100.000, jeg sparede, tror jeg. 

(Kvinde, 61 år, Løsning, tilvalgt Insero) 

 

Disse boligejere føler – i større eller mindre grad – at de sparer differencen mel-

lem, hvad det ville koste at købe en varmepumpe selv, og hvad de skal betale i 

opstartsomkostninger. Fordi udgiften spredes over en længere periode, frem-

står den for disse boligejere mindre, hvilket gør varmeløsningen mere attraktivt 

– også selvom de ikke opnår de store besparelser på de løbende varmeudgifter.  

Generelt kan man sige, I min verden er det her, ja det må man ikke sige, men jeg synes 

sgu’ det er småpenge. Før trak de 5000 kr. hver måned. Når først det første er lagt, har 

jeg 4000 kr. mindre i udgifter om måneden. Så kommer strøm oveni, det er jeg klar over. 

Men altså jeg mener, det er jo lige før, du kan bruge dit mastercard til at betale op-

startsydelsen med, det går ikke over forbrugsgrænsen. Jeg forstår ikke hvorfor, der ikke 

hopper nogle flere på denne her løsning. Nå ja, og så kommer elregningen snart. Det 

bliver nok en stor strømregning. Haha. 

(Mand 46 år, Kokkedal, tilvalgt OK) 

For boligejere der vægter lave opstartsomkostninger højt har tilskuddet fra 

Energistyrelsen stor betydning. Flere påpeger, at tilskuddet fik dem til at tage en 

hurtigere beslutning, end de normalt ville gøre, fordi de vidste, at kun et be-

grænset antal boligejere kunne få tilskud. Tilskuddet gav for dem et incitament 

til at overvinde den inerti, der ofte knytter sig til energibesparende tiltag i 

hjemmet.11  

Som udgangspunkt skulle vi give 30.000 for installationen, og så var det noget med at 

de første 15.000, det var tilskud fra Energistyrelsen, så det var jo et godt tilbud. Jeg 

synes han sagde at vi kunne spare 800 kr. om måneden. Det synes jeg er okay, det kan 

kun være en god forretning for os.  

(Mand, 41 år, Frederikshavn, tilvalgt OK) 

En anden gruppe af boligejere sammenregner og vurderer derimod økonomien 

for den samlede kontraktperiode. For disse boligejere udgør den lave opstarts-

omkostning ikke i samme grad en motivationsfaktor, og de er derfor mere tilbø-

jelige til at opfatte varmeløsningerne som dyre. 

Når man kigger på det, så koster det 100.000 mere, end hvis vi selv havde købt en var-

mepumpe. Vi ville komme op på de 220.000 kroner over de 10 år dér. Det, at det sådan 

koster 3000 kroner om måneden, det gør jo at det bliver dyrere. Så det hænger sådan 

sammen. Men vi var lige ved at hoppe på den, men så klappede vi hesten eller vendte 

                                                      
11

 Ole Michael Jensen: ”Barrierer for realisering af energibesparelser i bygninger”, SBi 2004:04, 
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skråen, eller hvad man siger. 

(Mand, 74 år, Nykøbing Sj.,fravalgt OK) 

 

Adspurgt om leasing er dyrere end at købe, svarer mange, som boligejeren i 

nedenstående citat, lidt tvetydigt.  

Det tror jeg, det er, det vil jeg gætte på, at det er. For det varme vi tapper, kunne vi have 

nøjedes med det halve i strøm. Hver gang vi bruger for 1 krone strøm, så bruger vi for 

1,5 krone varme, og den ekstrapris, den vil gnave sig ind på den manglede startpris, til 

gengæld står de med risikoen, og hvornår den tipper over, det ved vi ikke endnu. Det vil 

vise sig om et par år, og hvis vi bliver utilfredse, kan vi opsige og selv købe det. 

(Mand, 67 år, Horsens, tilvalgt Insero) 

Som det fremgår af citatet, er forholdet mellem risiko og pris et centralt ele-

ment i boligejernes overvejelser, men det er også et forhold, som de tydeligvis 

har svært ved at vurdere.  

9.5 NYE VARMELØSNINGER GIVER NY VARMEØKONOMI  

Flere boligejere påpeger at, hvorvidt løsningen er økonomisk fordelagtig for 

dem, vil kun tiden kunne vise. Dette skyldes, at de afprøvede varmeløsninger 

giver husstanden en anden – og endnu ukendt – varmeøkonomi.  Skiftet til en 

varmepumpe betyder ændrede fremløbstemperaturer, ny varmeadfærd, nye 

varmeindstillinger i huset og nye afregningsformer. Det bevirker at en del bolig-

ejere føler sig usikre på, hvorvidt deres skønnede årlige varmeforbrug vil holde 

stik, selvom beregningen er gennemført på grundlag af deres historiske olie- 

eller gasforbrug. Som påvist i tidligere undersøgelser udgør usikkerhed om øko-

nomien en væsentlig barriere for nye varmeløsninger (Energistyrelsen 2010:21; 

Teknologisk Institut 2015:), hvilket også er tilfældet for de her afprøvede varme-

løsninger. 

Vi er tilfredse, men vi ved ikke, hvor dyrt det bliver. Vi er lidt i deres hule hånd endnu […] 

Og jeg skal betale en rate igen til august og november. Jeg er sgu’ ræd for det. Jeg ved 

ikke, hvad det kommer til at koste. 

(Mand, 77 år, Vejle, tilvalgt Insero) 

Flere boligejere udtrykker bekymring for, om varmeløsningen mon vil medføre 

en uventet høj varmeregning. Denne usikkerhed fortsætter ofte indtil boligejer-

ne ved selvsyn og i praksis har erfaret hvad den nye varmeløsning betyder for 

husstandens varmeadfærd og dermed varmeøkonomi. 

 

Trygheden, ved at jeg kender udgifterne, er der ikke. Jeg ved ikke, om det er noget lort, 

de har leveret.  

(Mand, 43 år, tilvalgt OK) 
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En varmepumpes COP-værdi – dens virkningsgrad – kan ikke forudsiges præcist, 

fordi den bl.a. afhænger af udetemperaturen. Dette er en markant kilde til be-

kymring hos de boligejere, der har overvejet OKs varmeløsning, idet de selv skal 

betale for de ekstra strømudgifter, som en lav COP-værdi afstedkommer. 

Fastpris for en varmeenhed ville øge trygheden. Som det er nu, betaler jeg for en forven-

tet virkningsgrad for varmepumpen. Det ser dyrere ud for mig, end jeg havde regnet 

med. Men måske udjævner det sig hen over et år.  

(Mand, 43 år, Hedehusene, tilvalgt OK) 

Komplicerede varmeløsninger kræver enkel kommunikation 

Undersøgelsen viser, at for de fleste boligejere er de afprøvede varmeløsninger 

ganske komplicerede at forstå. Dette skyldes, at boligejere typisk ikke er vant til 

at tage stilling til opvarmningsløsninger, at de oplever energimarkedet som 

kompliceret og uoverskueligt og at varmeløsningerne indeholder en række nye 

elementer, som de ikke har forhåndskendskab til og derfor har svært ved at 

vurdere. De nye elementer indbefatter varmepumpeteknologien (COP-værdi 

mv.), leasingaftalen og det todelte ejerforhold. At denne kombination opleves 

som kompleks, ses blandt andet ved, at flere boligejere ikke har forstået de 

økonomiske vilkår for varmeløsningerne. Særligt vanskeligt har boligejerne ved 

at forstå vilkårene for Inseros varmeløsning. 

Der er den udfordring ved sådan en varmepumpe, at hvis det bliver rigtig koldt, så kan 

det begynde at gå udover virkningsgraden, og da alternativet så er en elpatron, der 

sidder og varmer, så kan det blive rigtig dyrt. Så der kunne den i forvejen ikke så super-

gode økonomi blive anstrengt, det kunne gå hen og blive dyrt. 

(Mand, 48 år, Horsens, fravalgt Insero) 

 

Flere boligejere har – som boligejeren citeret ovenfor – ikke forstået, at vilkåre-

ne for Inseros varmeløsning betyder, at varmepumpens virkningsgrad (eller 

hvorvidt den kører på elpatron) ikke påvirker deres varmeregning. De boligeje-

re, der indgår kontrakt med Insero, afregner deres varmeforbrug gennem en 

fast pris pr. kWh produceret varme, i modsætning til OKs varmeløsning, hvor 

boligejerne betaler for varmepumpens elforbrug.  

En VVS-mand har fortalt mig om en kunde, der måtte bruge en elpatron til opvarmning, 

fordi det var for koldt udenfor. Det er jo rasende dyrt [...] Det holder mig tilbage. 

(Mand, 62 år, Horsens, fravalgt Insero) 

Som citatet viser, kan venners og bekendtes fortællinger og erfaringer have stor 

betydning for, hvordan varmeløsningerne opfattes og vurderes. Dårlige erfarin-

ger – selv fra anden hånd – kan hurtigt skabe mistillid og usikkerhed omkring  

varmeløsningen. Flere boligejere har fravalgt varmeløsningerne uden at kende 

de økonomiske detaljer til bunds, simpelthen fordi de opfattede dem som usik-

re og svært tilgængelige.  
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For en stor del af boligejere er såvel teknologien og aftalevilkårene som øko-

nomien for de afprøvede varmeløsninger svære at forstå og vurdere. Samtidigt 

ønsker hovedparten af boligejerne ikke at bruge meget tid på at sætte sig ind i 

varmetekniske detaljer eller forholdene på energimarkedet. I stedet ønsker de – 

som omtalt i afsnit  7 – at opvarmningen i hjemmet fungerer som en funktionel 

black box. Men dette forudsætter at boligejerne har tillid til, at den løsning, de 

vælger, fungerer – også på lang sigt.  

Det påhviler Inseros og OK at fungere som garanter for den tillid. Når dette lyk-

kes, er der gode chancer for at boligejerne tilvælger opvarmningsløsningerne. 

Når det mislykkes, fravælger boligejerne dem næsten med garanti. Et vigtigt 

skridt i retning af at skabe øget tillid til løsningerne vil være i endnu højere grad 

at målrette kommunikationen om varmeløsningerne til boligejernes behov. 
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