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1 INTRODUKTION 

Energistyrelsen har over en årrække gennemført flere initiativer for at fremme imple-
mentering af varmepumper og vedvarende energi som erstatning for fossile brænds-
ler til boligopvarmning. Denne rapport har til formål at evaluere på effekten af disse, 
samt at revurdere tidligere konklusioner på udbredelse og potentiale for vedvarende 
energi.  
 
Dette er gjort gennem fem delanalyser, som er beskrevet i individuelle delrapporter 
under indeværende projekt. Figur 1 herunder giver et overblik over rapporterne: 
 

 
Figur 1: Rapportstruktur for ”Analyse af tiltag til fremme af VE teknologi samt anbefalinger” 

I denne rapport opsummeres resultaterne fra de fem delrapporter, konklusionerne 
sammenkobles i det omfang det er relevant, og så vidt muligt beskrives anbefalinger 
til kommende strategier og indsatsområder til fremme af VE-teknologi.  
 
Hovedkonklusionerne er beskrevet i det følgende afsnit 2, mens anbefalinger til frem-
tidig indsats for at fremme varmepumper er opsummeret i afsnit 3. I afsnit 4 følger 
uddybende opsummeringer af de enkelte delrapporter.  
 
Rapporten omtaler forskellige varmepumpetyper og begreber for energieffektivitet. 
Disse begreber er beskrevet uddybende i bilag 1.  
 
De forskellige delanalyser er kort ridset op nedenfor.  
 
1. Oversigt over initiativer til fremme af VE teknologi giver et ikke-fyldestgørende 
overblik over initiativer gennemført siden 2008 med særligt fokus på initiativer fra 
Energistyrelsen. Tiltagene præsenteres ved en inddeling i forskellige hovedkategorier 
herunder rådgivning, tilvejebringelse af teknisk data og økonomisk incitament. Over-
sigten indeholder dels initiativer, der er målrettet vedvarende energi og varmepumper 
direkte, men medtager også mere overordnede tiltag, der også har effekt på området. 
De forskellige initiativer kortlægges og beskrives kort, og i det omfang deres effekt er 
evalueret, beskrives denne.  
 
2. Analyse af udbredelsen af VE-teknologi i Danmark er en opgørelse af antallet 
af installerede varmepumper i Danmark på baggrund af statistik til rådighed. Analysen 
beskriver udbredelsen af hhv. luft/luft, luft/vand og jordvarmepumper sammen med 
andre VE-teknologier, og sammenlignes med tilsvarende tal for naturgas og oliefyr. 
Ligeledes beskrives fremgangen i antallet af installerede varmepumper de seneste år. 
 



  
 

 
  
 
 
  

  

3. Revurdering af potentiale for varmepumper til erstatning af oliefyr i Danmark 
analyserer forudsætninger og konsekvenser i rapporten fra 2011 ”Afdækning af po-
tentiale for varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark til erstatning af olie-
fyr”. Rapporten fastlagde et teknisk potentiale på 205.000 husstande med oliefyr og et 
privatøkonomisk potentiale på 53.000 af disse. Fem af de antagelser, der lå til grund 
for denne vurdering, tages op til revision, og effekten af antagelserne vurderes.   
 
4. Kvalitativ evaluering af tiltag til fremme af varmepumper beskriver resultaterne 
fra syv interviews med leverandører og installatører omkring deres opfattelse og erfa-
ring af særligt Energistyrelsens initiativer til fremme af varmepumper. Der er anvendt 
en åben interview form, som giver mulighed for at finde andre tendenser end dem, 
der normalt er omdrejningspunktet i lukkede spørgeskemaer. Resultaterne tilføjer nye 
nuancer til kendte barrierer i varmepumpemarkedet, og giver nye vinkler på effekter-
ne af initiativer til fremme af varmepumper.  
 
5. VE teknologi i kollektiv forsyningsstrategi fokuserer på muligheder for at ud-
brede teknologierne i kollektive sammenhænge. Fælles for disse ordninger eller sy-
stemer er, at de kræver deltagelse fra flere forbrugere, men samtidig har en række 
fordele i forhold til den traditionelle installation af husstandsvarmepumper. Tre kon-
cepter beskrives; lavtemperaturfjernvarme med individuelle booster varmepumper, 
varmeservice, hvor forbrugeren ikke selv ejer varmepumpen og fælles brinelaug, hvor 
flere husstande deler et fælles jordslangeanlæg. Rapporten beskriver teknologierne, 
deres fordele og udfordringer samt anbefalinger.  

 
 
  



  
 

 
  
 
 
  

  

2 HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Kortlægningen af initiativer indenfor VE teknologi udført i delrapport 1 viser, at der er 
gennemført en lang række projekter for at fremme udbredelsen af disse teknologier 
med fokus på varmepumper. Initiativerne har i høj grad været målrettet udbredelsen 
af varmepumperne. Det skyldes at varmepumperne har nogle fordele frem for andre 
typer af vedvarende energi. Det er blandt andet en god synergi med elproduktion fra 
vindmøller, høj dækningsgrad af husstandens varmebehov og lavt behov for vedlige-
holdelse. 
 
I analysen kategoriseres de beskrevne VE initiativer inden for tre hovedområder; råd-
givning, teknisk data og økonomisk incitament. De tre områder afspejler følgende 
formål:  
 

 Give boligejeren mere viden til at kunne træffe optimale beslutninger (Rådgiv-
ning) 

 Give boligejeren tryghed (Teknisk Data og Rådgivning) 

 Øge boligejerens økonomiske incitament 
 

Disse tre formål skal igen føre til øget udbredelse af vedvarende energi til opvarmning 
i danske boliger. 
 
Blandt de seneste projekter har Energistyrelsens demonstrationsprojekter desuden 
også søgt at støtte udvikling af varmepumpeteknologier og nye kollektive koncepter. 
Ligeledes er der gennemført analyser og opgørelser for at beskrive markedet og ud-
fordringer i dette.  
 
Den kvalitative undersøgelse i projektet viser, at det er lykkes at øge boligejernes 
opmærksomhed og viden omkring vedvarende energi og særligt varmepumper (Del-
rapport 4).  
 
Det opleves, at forbrugernes tryghed i forhold til vedvarende energi stadig er under-
lagt en høj grad af teknologiskepsis. Det kommer blandt andet til udtryk ved at bolig-
ejerne selv søger meget store mængder af informationer i deres overvejelser omkring 
en eventuel investering i varmepumper. Ligeledes er salgstallene for varmepumper 
og solvarme stadig relativt lave. Der opleves ikke samme skepsis over for træpillefyr.  
 
Tiltag omkring økonomisk incitament har haft varierende effekt. Midlertidige til-
skudsordninger har ikke været ubetingede successer og branchen indikerer, at så-
danne tiltag rammesætter varmepumper som en dyr investering. Det er endnu ikke 
muligt at fastlægge effekten af afgiftssænkningen på elopvarmning, men flere aktører 
giver udtryk for, at økonomiske incitamenter bør have en mere varig karakter. Den re-
lativt store investering, som en varmepumpe kræver frem for andre opvarmningstek-
nologier, vurderes under alle omstændigheder stadig at spille en rolle og kan også 
medvirke til at øge behovet for tryghed i forhold til VE teknologi. 



  
 

 
  
 
 
  

  

Vurderes udviklingen i VE teknologi og antallet af varmepumper i Danmark, så er 
stigningen i antallet af varmepumper og andelen af VE opvarmning lav. Det vurderes 
derfor at initiativerne ikke har smittet tilstrækkelig af på salget af varmepumper (Del-
rapport 2). Antallet af boliger, der udelukkende opvarmes med varmepumper stiger 
dog, og der kan trods alt spores en svag forøgelse i stigningsgraden. Ønskes det, at 
både olie- og naturgasfyr skal udfases til fordel for varmepumper, vil det med den nu-
værende implementeringshastighed ske i ca. 2075, om end det må forventes, at en 
stor del af oliefyrene i praksis vil blive udfaset inden til fordel for særligt træpillefyr. 
 
I det følgende opsummeres delkonklusionerne på Energistyrelsens strategier og ef-
fekten af initiativer til fremme af VE teknologi i boligopvarmning. 

2.1 VE rådgivning i forhold til privatøkonomiske forhold  

Privatøkonomisk potentiale 
I 2011 fik Energistyrelsen udarbejdet analysen ”Afdækning af potentiale for varme-
pumper i helårshuse i Danmark til erstatning for oliefyr” (Potentialeopgørelsen). Et 
væsentligt omdrejningspunkt i analysen var det udregnede privatøkonomiske potenti-
ale, hvor de opstillede kriterier for tilbagebetalingstid og investeringsomfang i forhold 
til ejendomsværdien frasorterede en meget stor andel af husstandene i potentialet.  
Investeringsomfang og tilbagebetalingstid bliver ofte benyttet som en væsentlig for-
klaring på, hvorfor boligejere ikke skifter varmeforsyning til varmepumper. I delrapport 
3 blev de privatøkonomiske forudsætninger for potentialet for udfasning af oliefyr til 
fordel for varmepumper revurderet i forhold til de kriterier, der blev opstillet i analysen 
fra 2011. Hovedkonklusionen fra revurderingen er, at kriterierne om maksimalt 10 års 
tilbagebetalingstid og investeringens omfang i forhold til husets værdi bør frasortere 
væsentlig færre husstande i forhold til det privatøkonomiske potentiale i forhold til de 
75 %, der blev frasorteret i den oprindelige analyse. Det skyldes i høj grad, at en 
varmepumpe i sig selv er en god forretning for oliefyrsejere.  
 
Idealiserede varmepumperådgivning 
Der har været en tendens i rådgivningen omkring varmepumper og i Potentialeopgø-
relsen fra 2011, at afsættet har været den ”ideelle” varmepumpeinstallation. Det vil 
sige en installation, hvor boligen først energirenoveres, til dels for at sænke behovet 
for høje fremløbstemperature, og hvor den relativt dyrere jordvarmepumpe har været 
den primære anbefaling. Det har betydet, at den primære anbefaling også har været 
den dyreste. I Potentialeopgørelsen fra 2011 er det udtrykt ved, at de økonomiske be-
regninger indeholder investeringer i klimaskærm, og som udgangspunkt benytter 
jordvarmepumpen, og er medvirkende til, at potentialet blev meget lille.  
 
Men det er også muligt at en rådgivning, hvor fokus ligger på den mest effektive (og 
dyrere) løsning ligefrem bremser udbredelsen af varmepumper i nogle tilfælde, idet 
boligejeren kan føle, at den økonomiske belastning og besværet er for stort, hvis den 
”mest rigtige” løsning skal vælges. I den forbindelse viser analysen af varmepumpe-
salg i Danmark i delrapport 3, at de lidt billigere luft/vand varmepumper løbende er 
steget mest i salgstal, og ligefrem har overhalet jordvarmepumpen de senere år. In-
stallationen af luft/vand varmepumpen er også enklere, da der ikke skal udlægges 
jordslanger, men til gengæld har de en lidt lavere effektivitet.  
 
 
 
 



  
 

 
  
 
 
  

  

Varmepumper som sekundær varmekilde 
På samme måde viser beregninger i revurderingen af potentialeopgørelsen i delrap-
port 3, at delvis udfasning af olie i boliger med oliefyr udgør et stort potentiale. Renta-
biliteten i en investering i en luft/luft varmepumpe er rigtig god, og investeringssum-
men er omkring en femtedel i forhold til en fuld udfasning med en varmepumpe til 
vandbårne varmefordelingsanlæg. Luft/luft varmepumpen kan typisk dække omkring 
50 % af varmebehovet.  
 
Traditionelt har luft/luft varmepumper typisk kun været anbefalet til sommerhuse eller 
boliger med elvarme, da de ikke producerer varmt brugsvand og derfor ikke kan er-
statte et oliefyr fuldstændigt. Men det vurderes, at der er et stort potentiale for at re-
ducere olieforbruget til opvarmning ved at fremme disse prisbillige varmepumper. Li-
geledes kan luft/luft varmepumpen være med til at overvinde en skepsis over for var-
mepumpeteknologien, sådan at boligejere, der investerer i denne type varmepumper, 
på sigt vil være mere tilbøjelig til at investere i en fuld udfasning med en jordvarme-
pumpe eller luft/vand varmepumpe. 
 
Derfor anbefales det, at rådgivningen i højere grad sigter efter, at de boligejere, der 
ikke har mulighed for at gennemføre den fulde udfasning af deres oliefyr, i stedet 
vælger en billigere løsning frem for ikke at gøre noget. Ligeledes kan luft/luft varme-
pumper også i højere grad fremhæves som grønne tiltag.  
 
Opgørelserne på opvarmningsinstallationer i danske husstande sammenlignet med 
energiforbrug fordelt på energiformer tyder også på, at sekundær opvarmning allere-
de spiller en væsentlig rolle i varmeforsyningen. Således udgør opvarmning med di-
verse biomasseformer 30 % af den samlede opvarmning, mens kun få procent af bo-
ligerne er registret med biomasse som primær varmeinstallation. Ligeledes er ande-
len af opvarmning med olie markant lavere (10 %) end andelen af husstande registre-
ret med oliefyr som opvarmning (16 %), som kunne tyde på en udbredt brug af bræn-
deovn som supplement. Opvarmning med varmepumper er faktisk også større (6 %) 
end andelen af husstande registreret som opvarmet med varmepumper (3 %), hvilket 
kunne tyde på et stort bidrag fra luft/luft varmepumper. 

2.2 Indflydelse fra andre energiformer til opvarmning 

Biobrændsler 
I den privatøkonomiske kontekst er det også værd at bemærke, at opvarmning med 
diverse biobrændsler er steget markant, uden at der har været igangsat særlige initia-
tiver for at fremme disse opvarmningsformer. En forklaring kan være, at træpiller og 
anden biobrændsel ikke er pålagt energiafgifter, hvorved brugen af denne type op-
varmning får en konkurrencefordel i forhold til andre former for opvarmning, som er 
belagt med energiafgifter. På sigt kan opvarmning med biobrændsler dog blive udfor-
dret af en stigende efterspørgsel efter biobrændsel fra kraftværkerne i forbindelse 
med bl.a. den løbende udfasning af kul som brændsel, hvilket kan være med til at 
øge priserne. Det kan derfor overvejes, om der skal fastlægges en strategi for brugen 
af biomasse til individuel boligopvarmning på lang sigt.  
 

  



  
 

 
  
 
 
  

  

Naturgas 
På nuværende tidspunkt er potentialet for udfasning af naturgas med varmepumper 
minimalt, idet den privatøkonomiske rentabilitet ved at gå fra naturgas til varmepumpe 
er meget lille. Skal naturgas på længere sigt udfases til fordel for varmepumper, vur-
deres det, at prisforholdet mellem naturgas og el til varmepumper bør ændres mar-
kant til fordel for el.  
 
Gashybridvarmepumper udgør i den sammenhæng et interessant potentiale. Denne 
teknologi kan i vidt omfang erstatte konventionelle gasfyr og fungerer ved at kombine-
re et gasfyr med en varmepumpe, således at omkring 60 % af naturgasforbruget ud-
fases til fordel for varmeproduktion med en eldrevet varmepumpe.  
 
Indledende studier viser, at en sådan løsning er interessant ud fra et privatøkonomisk 
perspektiv. Der er endnu tale om en ”ung” teknologi med relativt få kommercielle pro-
dukter på markedet. Ønskes det, at gashydridvarmepumper skal spille en større rolle 
fremadrettet, kan det overvejes at fastlægge en strategi for hvordan denne teknologi 
udvikles og udbredes fremadrettet. 

2.3 Fortsat fokus på fremme af varmepumper 

I nogle af de VE-initiativer som Energistyrelsen har været med til at gennemføre, er 
der i de senere år også foretaget evalueringer af effekten af initiativerne. Den kvalita-
tive analyse i delrapport 4 adskiller sig fra mange af de tidligere analyser ved ikke at 
være baseret på spørgeskemaer, men i stedet benytte åbne interviews. Desuden be-
står de adspurgte af leverandører og montører. Da de har berøring med mange var-
mepumpeinstallationer, giver det mulighed for at få øje på mere generelle tendenser 
hos forbrugerne. 
 
Analysen tager udgangspunkt i kortlægningen og kategoriseringen af initiativerne fra 
delrapport 1. Resultaterne fra analysen kan bruges som input til Energistyrelsens 
fremtidige initiativer til fremme af VE teknologi.   
 
Interviewene viser, at på trods af svagt stigende salgstal, oplever de interviewede ef-
fekten af varmepumpeinitiativerne. Energistyrelsens engagement omkring varme-
pumperne opleves som en blåstempling, og mange af de interviewede giver udtryk 
for, at forbrugerne har samlet mange informationer om varmepumper inden de kon-
takter en installatør – i høj grad via informationer på hjemmesider og Varmepumpeli-
sten. På baggrund af interviewene konkluderer evalueringen, at der er et fortsat be-
hov for fokus og vidensformidling omkring varmepumper og at Energistyrelsens ind-
sats for at fremme varmepumper efterspørges.  

  



  
 

 
  
 
 
  

  

2.4 Teknisk rådgivning 

Varmepumpeinstallationen som helhed 
En udfordring er forbrugernes noget ensidige fokus på varmepumpens virkningsgrad. 
Varmepumpelisten er velbesøgt, og de interviewede oplever, at boligejerne går meget 
op i, at varmepumperne skal have høje virkningsgrader (SCOP). Men udfordringen 
er, at dimensioneringen af varmepumpens kapacitet og kvaliteten i installationen også 
spiller en afgørende rolle for den faktiske virkningsgrad når varmepumpen er blevet 
installeret. Her oplever installatører og leverandører, at det er svært at rådgive forbru-
gerne om andet end blot en varmepumpe med en høj placering på Varmepumpeli-
sten. Det vurderes derfor, at informationen om varmepumper med fordel kan nuance-
res, så det bliver tydeligere, at energieffektivitet også handler om at dimensionere 
varmepumpe, jordslanger og system optimalt. En mulighed kunne blandt andet være 
at tilføje en størrelsesorden af boligens årsvarmeforbrug som parameter på varme-
pumpelisten, som varmepumpen vil være velegnet til at opfylde. Kapaciteten af var-
mepumpen fremgår af listen i dag, men det er ikke klart præcist ved hvilke forhold, 
den gælder. Og for den almindelige boligejer er varmebehovet ved givne temperatur-
forhold som regel ikke en kendt faktor, mens årsvarmebehovet f.eks. er det.  

 
”Mini-eksperter” 
De interviewede nævner en udfordring omkring, at boligejerne kan agere ”mini-eks-
perter” omkring varmepumper. Mange af boligejerne har som før nævnt ofte samlet 
meget information på forhånd, og har nogle klare ideer om, hvordan den bedste var-
mepumpeløsning ser ud. Leverandørerne og installatørerne oplever, at det er med til 
at påvirke muligheden for at rådgive om de bedste løsninger til den specifikke byg-
ning ud fra deres egen viden og erfaring.  
 
Løsningen på denne udfordring er ikke ligetil, for samtidig skal fokus på at fremme 
varmepumperne gerne fortsætte, og forbrugeren skal foranlediges til at vælge energi-
effektive installationer. Men i forbindelse med kommende informationsaktiviteter kan 
det overvejes, om det i højere grad skal fremhæves, at den optimale varmepumpein-
stallation er individuel for den enkelte boligejer, og at den bør designes sammen med 
eksperter med erfaring på området. 
 
Kvalitet i installationerne 
Mange af de interviewede leverandører og installatører fremhæver et ønske om at 
sikre kvaliteten i varmepumpeinstallationer via større krav til varmepumpe installatø-
rer. I og med de adspurgte udgør samme målgruppe, er det et naturligt fokuspunkt. 
Men der udtales generelt stor utilfredshed med, at det opleves, at der bliver udført 
dårlige varmepumpeinstallationer. Der argumenteres med, at en dårlig installation via 
dårlig omtale falder tilbage på hele varmepumpeteknologien og ikke blot den udfø-
rende installatør. Sammenholdes det med boligejernes store behov for at indsamle 
forhåndsviden, er det vigtigt, at de føler, at de får kvalificeret rådgivning.  
Resultaterne af analysen præsenterer en bestemt målgruppes opfattelse af et muligt 
problem. Det er derfor nødvendigt med en objektiv vurdering af omfanget af de dårli-
ge installationer, før det endeligt kan vurderes, om der er behov for en skærpelse af 
kravene til installatørerne.  
 
Det kan derfor overvejes, om der skal foretages en mere nuanceret vurdering af pro-
blemstillingen f.eks. med anvendelse af viden og resultater fra ”Måleprogram for 
Varmepumper” og andre relevante projekter.   



  
 

 
  
 
 
  

  

2.5 Varmepumpeambassadører og troværdige erfaringshistorier 

Som nævnt er de økonomiske barrierer ofte omdrejningspunktet, når den træge 
fremdrift i boliger opvarmet med varmepumper, skal forklares. Men det vurderes, at 
andre forhold også bremser udbredelsen af varmepumper. Resultater fra DREAM 
projektet præsenteret i delrapport 4 viser, at sociale omstændigheder kan spille en 
stor rolle. Meget tyder på, at der hersker en usikkerhed over for varmepumpeteknolo-
gien, som reduceres, hvis boligejeren kan høre om andres erfaringer med varme-
pumper. Boligejernes behov for at have stor forhåndsviden om varmepumperne un-
derbygger, at de er i en situation, hvor de ikke føler sig helt trygge ved teknologien. 
Kun 2 % af alle husstande i Danmark er opvarmet med varmepumper, så sandsynlig-
heden for at en boligejer kender andre varmepumpeejere er begrænset. Energistyrel-
sen har allerede initiativer, der handler om, at varmepumpeejere deler deres erfarin-
ger med andre. Det anbefales at fortsætte og eventuelt styrke denne slags initiativer 
med etablering af lokale ”varmepumpeambassadører”, der bygger på de personlige 
succeshistorier. I stedet for at lægge fokus på at forklare varmepumpens komplicere-
de teknologi, bør der i højere fortælles historier om komfort, energibesparelser og en-
kel betjening.  

2.6 Økonomiske incitamenter 

Det store investeringsbehov ved varmepumper sammenlignet med de alternative op-
varmningsformer vurderes at spille en væsentlig rolle i forhold til boligejerens lyst og 
evne til at investere i varmepumpen. Det er derfor vigtigt, at boligejeren ser varme-
pumpen som en fornuftig investering. 
 
Økonomisk støtte til boligejerens investering i varmepumper ser umiddelbart ud til at 
have haft begrænset succes og måske endda en negativ virkning, når der er tale om 
midlertidige støtteordninger. Effekten af Skrot-dit-oliefyr synes at være begrænset, og 
samtidig taler de interviewede om en negativ ”ketchup-effekt” i markedet, der gjorde 
det vanskeligt at køre en stabil forretning. Dette er forhold, som man bør forsøge at 
tage højde for, hvis der tilrettelægges nye støtteordninger. 
 
Omvendt vurderes initiativer af en mere varig karakter som fx energiselskabernes 
energispareindsats og reduktionen af elafgiften at have haft en positiv effekt. Sam-
menlignet med eksempelvis afgiftsfritagede træpiller har varmepumperne stadig 
svært ved at konkurrere omkostningsmæssigt, og det kan overvejes om afgiftsni-
veauet for de to opvarmningsformer bør udlignes endnu mere.  
 
En anden mulighed for yderligere at styrke forbrugerens økonomiske incitament kun-
ne være tiltag, der kan sikre boligejere lave finansieringsomkostninger eller skabe 
vished for økonomien ved for eksempel at friholde varmepumpeejeren fra afgiftsstig-
ninger på el i en fastlagt periode.  

2.7 Kollektive løsninger 

Med kollektive løsninger tænkes i denne sammenhæng på teknologier eller koncep-
ter, der kræver deltagelse af flere forbrugere, og hvor der samtidig skal være en 
overordnet organisering for at kunne fungere i praksis. Fokus i analysen ligger på mu-
ligheden for at udbrede VE teknologi i de kollektive løsninger. 
 



  
 

 
  
 
 
  

  

De kollektive løsninger som lavtemperaturfjernvarme med individuelle brugsvands-
varmepumper, kollektive brinelaug og salg af varme er stadig et stykke vej fra at blive 
rullet ud i større omfang. Delrapport 5 viser, at der er en samfundsgevinst i disse løs-
ninger, og de kan meget vel være en del af puslespillet for at nå energimålsætninger-
ne. Men der skal stadig lægges arbejde i at udvikle og markedsmodne teknologierne, 
ligesom der skal etableres endnu flere erfaringer omkring organisering i koncepterne.  
Salg af varmeservice er særlig velegnet til boligejere, som ikke kan eller vil investere i 
større omfang i en varmepumpe. Konceptet vurderes derfor at kunne øge potentialet 
for varmepumper. På baggrund heraf vurderes, at arbejdet med at styrke koncepterne 
med fordel kan fortsætte og eventuelle forhindringer mindskes, således at det bliver 
en af flere veje til at øge antallet af varmepumper. 
 
Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt fortsat at arbejde for at fremme lavtempera-
turfjernvarme og kollektive brine-laug, således at det kan blive en naturlig del af mu-
lighedsrummet, når der projekteres nybyggeri og i omlægning af eksisterende op-
varmningsformer. 

2.8 Markedsstatistikker 

Arbejdet med at udarbejde statistik på varmepumper og VE teknologis udbredelse i 
Danmark har vist, at det er vanskeligt at kortlægge, hvordan danske boliger opvar-
mes. Det drejer sig i høj grad om oliefyrs reelle udbredelse og forbrug, i nogen grad 
varmepumpers udbredelse, men også den sekundære opvarmning med luft/luft var-
mepumper og biobrændsler. Det anbefales, at styrke en overvågning af markedet og 
opvarmningsformerne, for at kunne fastslå udviklingstendenser, så tiltag på området 
kan skræddersys til behovene.  



  
 

 
  
 
 
  

  

3 OPSUMMERING AF ANBEFALINGER 

Anbefalingerne fra forrige afsnit er her oplistet i kort form.  
 

 Det anbefales generelt at have et fortsat fokus på at fremme varmepumper for 
at bygge videre på det eksisterende arbejde og for at opnå en udbredelse, der 
gør varmepumper alment kendt.  

 

 Rådgivning og informationer om varmepumper skal i lidt mindre grad fokusere 
på den ”perfekte” varmepumpeinstallation med komplet forudgående energire-
novering og varmepumper med de højeste virkningsgrader. Rådgivning og in-
formationer skal nuanceres efter boligejernes varierende muligheder og kapaci-
tet. 

 

 Luft/luft varmepumper og hybridvarmepumper har et stort potentiale for at øge 
andelen af vedvarende energi markant og har lave privatøkonomiske barrierer. 
Det anbefales i højere grad at fremhæve denne mulighed i Energistyrelsens ini-
tiativer, særligt i tilfælde hvor den fulde varmepumpeintegration er for stor en 
udfordring for boligejeren.  

 

 Det store fokus på varmepumpens effektivitet kan med fordel blødes op for i 
stedet at italesætte, at hele varmesystemet spiller en rolle for energieffektivite-
ten. 

 

 Der bør i højere grad fokuseres på, at den optimale varmepumpeinstallation er 
individuel for den enkelte bolig. I den forbindelse kan det overvejes, om leve-
randørens og installatørens rolle som rådgivere skal tillægges mere værdi.  

 

 Varmepumpelisten er meget benyttet og værdifuld for boligejeren, men bidrager 
også i nogen grad til en ensidig fokusering på varmepumpens effektivitet. Det 
kan overvejes, om der kan lægges mere vægt på, at effektiviteten er afhængig 
af driftsforhold og forbrugsmønstre. Det kunne ske ved en sammenkædning af 
varmepumpen med årsvarmebehov, som forbrugeren kan forholde sig til eller 
andre former for ”virkelighedstjek”, hvor effekten af driftsforhold illustreres. 

 

 Det anbefales at undersøge, om der er et behov for at hæve kvalitetskravene til 
varmepumpeinstallatører. Det kan gøres ud fra en analyse af kvaliteten i udførte 
varmepumpeinstallationer og eventuelle fejl og mangler i installationerne. Det 
udtrykkes som et behov fra branchen selv, men skal også ses i lyset af bolig-
ejernes tilsyneladende store behov for at erhverve sig meget viden på forhånd.  

 

 Sociale aspekter spiller også ind i forhold til at udbrede varmepumper. Kender 
man nogle, der har en varmepumpe er indgangsbarriererne lave. Der kan derfor 
med fordel arbejdes for at understøtte lokale energiambassadører, som kan de-
le erfaringer i bredere regi.  

 

 Biobrændsler står for en stor del af VE andelen af husstandsopvarmningen i 
Danmark, uden at der har været særlige initiativer på området. Det kan overve-
jes, om der skal fastlægges en strategi for området, som også ser på, hvordan 
varmepumper og solvarme evt. kan gøres mere konkurrencedygtige i forhold til 
biobrændslerne. 

 



  
 

 
  
 
 
  

  

 Varmepumper står i dag meget svagt i en økonomisk sammenligning med na-
turgas. Med en langsigtet målsætning om uafhængighed af fossile brændsler 
har det også konsekvenser for brugen af naturgassen, og det bør overvejes, 
hvordan varmepumper kan styrkes i den sammenhæng.  

 

 Gashybridvarmepumper kan udfase over halvdelen af en husstands naturgas-
forbrug med vedvarende energi og har samtidig en fornuftig rentabilitet. Tekno-
logien er stadig ung og det kan overvejes at fastlægge en strategi for hvordan 
denne teknologi udvikles og udbredes fremadrettet. 

 

 Det vurderes, at det er mest hensigtsmæssigt, hvis økonomiske incitamenter 
har en varig karakter. Samtidig bør eksisterende erfaringer inddrages i tilrette-
læggelsen af eventuelle nye tiltag. Initialinvesteringen spiller en væsentlig rolle 
for udbredelsen af VE teknologi, og en reducering af den privatøkonomiske be-
lastning i form af for eksempel lavere låneomkostninger kan have en gavnlig ef-
fekt.  

 

 Leasing af varmepumper og varmeservice med varmepumper er en måde at 
overkomme initialinvesteringen. Det anbefales at understøtte en videre udbre-
delse af koncepterne, for eksempel via en undersøgelse af, om det lovgiv-
ningsmæssige råderum er tilstrækkelig velegnet til sådanne forretningskoncep-
ter, og om det eventuelt kan optimeres. 

 

 Analyser viser, at lavtemperaturfjernvarme og fælles brineanlæg udgør en sam-
fundsmæssig gevinst. Det anbefales at understøtte udviklingen på området bå-
de i teknologisk og i organisatorisk henseende. Ligeledes skal der arbejdes for, 
at disse løsninger automatisk bliver en del af løsningsrummet, når nye boligom-
råder planlægges og projekteres.  

  



  
 

 
  
 
 
  

  

4 OPSUMMERING AF DELANALYSER 

4.1 Oversigt over initiativer til fremme af VE teknologi 

Energistyrelsen har siden 2008 gennemført en række initiativer målrettet udbredelse 
af vedvarende energi og herunder særligt varmepumper blandt danske boligejere. Ini-
tiativerne har primært været målrettet barrierer omkring finansiering af varmepumpen 
og usikkerhed omkring varmepumpens energiøkonomi og tekniske formåen.  
Figur 2 viser en oversigt over de igangsatte initiativer sammen med andre initiativer, 
der vurderes at have betydning for udbredelsen af varmepumper. De orange bokse 
er projekter igangsat af Energistyrelsen til fremme af vedvarende energi (VE), mens 
de blå bokse beskriver initiativer fra andre aktører eller andre betydende forhold af 
mere makroøkonomisk karakter.  
 

 
Figur 2. Oversigt over initiativer målrettet udbredelsen af VE-teknologi til private forbrugere samt 
andre relevante parametre med indflydelse. 

Initiativerne kan inddeles i grupper, som vist på figuren. Inddelingen er som følger: 
 
Initiativer målrettet forbrugeren 
Her tænkes på initiativer målrettet forbrugeren, som skal give forbrugeren incitament 
til at udskifte deres energiforsyning til VE-energi. 
  

 Økonomiske incitamenter – Konkrete tilskudsmuligheder, der reducerer den 
økonomiske belastning på forbrugeren ved indkøb af VE-alternativ til eksiste-
rende energiforsyning.  

 Rådgivning – Rådgivning af forbrugeren, der skal gøre forbrugeren tilstrække-
lig tryg og sætte forbrugeren i stand til at træffe de rigtige valg ved indkøb af 
VE-alternativer.  

 Teknisk data – Muligheder for forbrugeren for at indsamle konkrete og pålideli-
ge oplysninger om effektivitet og teknisk formåen af de overvejede VE-
alternativer. 



  
 

 
  
 
 
  

  

 
Initiativer målrettet strategi 
Her tænkes på initiativer og forhold, der ikke er målrettet forbrugeren direkte, men i 
stedet danner grundlag for politiske beslutninger og strategier eller som er effekten af 
en forsyningsstrategi.  
  

 Analyser og opgørelser – Projekter der har til formål at indsamle oplysninger 
om eksisterende forhold, der kan danne grundlag for kommende strategier og 
initiativer på området, men som ikke i sig selv er målrettet en øget udbredelse 
af VE-teknologi. 

 Strategisk energiplanlægning – Overordnede forhold som udbredelsen af na-
turgas og fjernvarme spiller en rolle for VE-alternativerne. I disse områder vil 
VE-teknologi være mindre lønsomt. På den anden side kan fremtidige tekno-
logier som lavtemperaturfjernvarme øge implementeringen af VE-teknologi, da 
mulighederne og udbyttet øges. 

 
Rapporten viser, at der er igangsat en lang række initiativer med det formål at give 
boligejere mere viden om mulighederne for at implementere vedvarende energi. 
Mange initiativer har haft fokus på udbredelsen af varmepumper. 
Vidensformidlingen er sket som personlig rådgivning, informationer via internettet og 
tekniske publikationer. Desuden er der stillet tekniske data til rådighed via varme-
pumpelisten, så forbrugeren har mulighed for at sammenligne produkter på markedet.  
 
Desuden er der gennemført ordninger, som har været målrettet en mindskning af den 
økonomiske belastning ved investering. En enkelt af disse har været direkte målrettet 
varmepumper og fjernvarme.  
 
Rapporten beskriver desuden evalueringen af tilskudsordningen skrot-dit-oliefyr og to 
rådgivningsinitiativer.  
Effekten af tilskudsordningen var begrænset, og havde en uens fordeling af søgning 
til ordningen med mange ansøgere i starten og i slutningen. I evalueringen vurderes 
det, at ca. 12 % af ansøgerne ikke ville have udskiftet deres oliefyr uden støtten.  
For de evaluerede rådgivningsprojekter var der generel tilfredshed med ordningen og 
kvaliteten blandt brugerne. Søgningen til ordningen var lille i forhold til potentialet. 
Desuden viste konklusionerne, at rådgivningen ikke nødvendigvis øgede implemente-
ringen af varmepumper, men at det fremskyndede forberedende energibesparende 
arbejder.  

4.2 Analyse af udbredelsen af VE-teknologi i Danmark 

Delrapporten beskriver fordelingen af opvarmningsinstallationer i danske husstande 
samt de forskellige typer varmekilders andel af den samlede opvarmning i husstan-
dene. Desuden beskrives udviklingen i tallene gennem de seneste år.  
 
Analysen er baseret på flere forskellige datakilder herunder BBR-data, Energistyrel-
sens opgørelser og markedsdata for varmepumpesalg i Danmark.  
 
Fjernvarme, naturgas og brænde er dominerende i varmeforsyningen 
I følgende figur vises fordelingen af energiformer i enfamilieshuse i Danmark. Den 
første søjle viser andel af opvarmning, som energiformen udgør, mens anden søjle 
viser, hvilke energiformer der er registreret som primær varmeinstallation i danske en-
familieshuse.    



  
 

 
  
 
 
  

  

Opvarmningsform 
Andel af samlet  
opvarmning i 

enfamilieshuse 

Primær varme-
installation i  

enfamilieshuse 

Fjernvarme 29 % 47 % 
Brænde 20 %   0 % 
Naturgas 20 % 22 % 
Olie 10 % 16 % 
Træpiller*   8 %   3 % 
Varmepumper   6 %   3 % 
Elvarme   4 %   7 % 
Halm*   3 % - 
Solvarme   0,3 %   0 % 

Figur 3: Oversigt over opvarmningsformer og registrerede primære varmeinstallationer i enfami-
lieshuse 

Analysen viser, at fjernvarme er den mest udbredte primære varmeinstallation efter-
fulgt af naturgas. Tabellen viser at varmepumper udgør den primære varmeinstallati-
on i 3 % af enfamilieshusene, mens tallet er 2 % for alle husstande. 
Analysen viser også, at sekundære varmekilder spiller en stor rolle som energikilde i 
den samlede opvarmning, hvor brænde og opvarmning med anden biomasse udgør 
samlet ca.  
30 % af opvarmningen i enfamilieshuse, mens kun ca. 3 % af husene har træpillefyr 
som primær opvarmning.  
Opvarmning med olie udgør ligeledes kun 10 % af den samlede opvarmning i enfami-
lieshuse, mens andelen af enfamilieshuse, som har oliefyr som primær opvarmnings-
kilde er ca. 16 %.  
Solvarme udgør under 1 % af den samlede opvarmning.  
 
Andelen af fjernvarme og varmepumper øges – oliefyr falder 
Udviklingen i antallet af registrerede varmeinstallationer viser, at antallet af varme-
pumper er øget gennem de seneste år. Fra 2010 til 2014 er der kommet ca. 29.000 
flere varmepumper (jordvarme eller luft/vand varmepumper) som primær energikilde i 
danske husstande. Tilsvarende er der kommet 66.000 flere fjernvarmeinstallationer 
og 15.000 naturgasfyr. Halm- og træpillefyr er steget med 13.000. Omvendt er antal-
let af oliefyr faldet med 63.000 stk. i løbet af de seneste 4 år. Den samlede årlige net-
totilvækst på tværs af alle kategorier er positiv, da det samlede antal af husstande i 
Danmark er stigende. 
 
Varmepumpetyper 
Luft/vand varmepumper har haft en stigende tendens, og har nu overhalet jordvarme-
pumper i nye installationer. Samlet vurderes der at være ca. 50.000 varmepumper 
som primær varmeinstallation i Danmark. 
Luft/luft varmepumperne kan ikke findes i opgørelser over primære varmeinstallatio-
ner, da de udgør et supplement til eksisterende opvarmning. Men indrapporterede 
salgstal fra varmepumpeproducenter viser, at de udgør langt den største gruppe af 
varmepumperne, og står for ca. 2/3 af alle installerede varmepumper med samlet ca. 
98.000 stk. Hertil kommer en mindre andel af boligventilationsvarmepumper og 
brugsvandsvarmepumper. 

 
  



  
 

 
  
 
 
  

  

Opfyldelse af politiske målsætninger 
En langsigtet udfasning af fossile brændsler til opvarmning har været en del af den 
politiske dagsorden i en årrække. Data i denne analyse viser, at andelen af vedva-
rende energi er stigende sammen med et større fald i oliefyr og en stadig om end 
mindre stigning i naturgasfyr. Af den vedvarende energi udgør brænde og biomasse 
dog den største andel, mens antallet af varmepumper også stiger men i mindre om-
fang.  
 
I forhold til at skabe incitament og oplysning omkring vedvarende energi har fokus 
ligget på varmepumper, mens opvarmning med diverse biomassetyper ikke har fået 
meget omtale. Ligeledes har fokus for varmepumper primært ligget på varmepumper 
til varmefordelingsanlæg, mens f.eks. luft/luft varmepumper mest er fremhævet i for-
hold til fritidshuse. Initiativerne har dermed fokuseret på de teknologier, der har de 
sværeste betingelser grundet større investeringskrav og teknologiskepsis. Trods det 
har der været en markant fremgang i opvarmning med brænde og træpiller, ligesom 
der har været stort salg af luft/luft varmepumper. Den målrettede indsats på varme-
pumperne har således været rigtig prioriteret, idet data viser at andre VE teknologier i 
højere grad er selvkørende.  
 
På lang sigt er varmepumper at foretrække frem for andre typer af VE energi. Varme-
pumperne spiller godt sammen med de store mængder el fra vindmøller i det fremti-
dige danske energisystem, ligesom de for den enkelte bygningsejer er stort set vedli-
geholdelsesfrie. Varmepumper har derfor mange fordele frem for andre typer vedva-
rende energi. Solvarme er et udmærket supplement, men kan ikke stå alene, da det 
særligt i vinterhalvåret ikke kan dække hele varmebehovet. Træpiller og anden bio-
masse har en udfordring i forhold til tilvejebringelse af brændslet. Desuden udleder de 
luftforurening lokalt og kræver relativt meget vedligeholdelse af den enkelte byg-
ningsejer.  
 
Med den nuværende implementeringshastighed vil en fuld udfasning af fossile 
brændsler i boligopvarmning med varmepumper alene tage 60 år og blive opnået i 
2075. De seneste års tal viser en svag tendens til en øget tilvækst i antallet af varme-
pumper år for år, men meget tyder på, at en større acceleration i tilvæksten stadig er 
nødvendigt.  

4.3 Revurdering af potentiale for varmepumper til erstatning af oliefyr i Danmark 

I 2011 fik Energistyrelsen udarbejdet analysen ”Afdækning af potentiale for varme-
pumper i helårshuse i Danmark til erstatning for oliefyr” (Potentialeopgørelsen), som 
skulle opgøre det reelle potentiale for at udfase oliefyr med varmepumper. Analysen 
skulle også tage højde for privatøkonomiske forudsætninger som for eksempel tilba-
gebetalingstid og investeringsomfang i forhold til ejendomsværdien. 
 
Delrapporten gennemgår de anvendte beregningsforudsætninger benyttet i Potentia-
leopgørelsen.  Det er bl.a. gjort ved at belyse effekten af forudsætninger i Potentiale-
opgørelsen omkring det beregnede tekniske og privatøkonomipotentiale samt foreslå 
alternative beregningsforudsætninger. Fokus har været på fem af forudsætningerne:  
 

 Ejendomsværdi og tilbagebetalingstid 

 Prioritering af varmepumpetype 

 Investering i klimaskærm 

 Investering i varmefordelingsanlæg  



  
 

 
  
 
 
  

  

 Potentiale i naturgasområder 
 
Det gennemgående tema i de fire første forudsætninger er de investeringsomkostnin-
ger, der opstilles og konsekvenserne af disse på det privatøkonomiske potentiale.  
 
En maksimal investeringsgrænse på 20 % af ejendomsværdien og maksimalt 10 års 
simpel tilbagebetalingstid reducerer i Potentialerapporten det privatøkonomiske po-
tentiale til ca. en fjerdedel. I analysen stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt investe-
ringsomfang i forhold til ejendomsværdi i praksis sætter en stopper for en ellers god 
investering. I nogle tilfælde kan det være rigtigt, men ikke altid. 
 
Investeringens omfang spiller en rolle både i forhold til begge kriterier vedrørende an-
del af ejendomsværdi og tilbagebetalingstid. I forhold til investeringsomfang gennem-
går analysen de tre parametre; varmepumpetype, investering i klimaskærm og inve-
stering i varmefordelingsanlæg.  
 
I første omgang påpeges det, at prioriteringen af varmepumpetyper bør ske på en 
måde, så de billigere luft/vand varmepumper bliver en alternativ løsning, hvis jord-
varmepumpen falder på de økonomiske kriterier. 
Desuden påpeges, at delvis udfasning af oliefyr med luft/luft varmepumper og hybrid-
varmepumper udgør et stort potentiale, da de privatøkonomiske udfordringer er væ-
sentlig mindre grundet denne type varmepumpes væsentlig lavere investeringsom-
fang. 
 
Herefter diskuteres sammenkoblingen af investeringer i særligt klimaskærm og til dels 
varmefordelingssystemet med investeringen i varmepumpen. Analysen stiller 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt investering i klimaskærm skal medtages i den økono-
miske beregning. Disse investeringer er netop udvalgt som rentable investeringer fra 
energimærkninger, og bør derfor kunne stå alene. Når merinvesteringerne medtages, 
stiger sandsynligheden for at investeringsomfanget og tilbagebetalingstiden forøges 
væsentligt, hvorved det beregnede privatøkonomiske potentiale for varmepumper i 
Danmark falder. Samtidig tyder erfaringer fra andre projekter på, at kun en mindre 
andel af boligerne i praksis har brug for renoveringer for at kunne fungere med en 
varmepumpe.  
 
Udføres en beregning på tilbagebetalingstiden for varmepumper uden merinvesterin-
ger med nutidigt forventet investeringsomfang, bliver tilbagebetalingstiden et godt 
stykke under ti år. Med denne tilgang vedbliver det privatøkonomiske potentiale at 
være de ca. 205.000 husstande med oliefyr, som er opgjort som det tekniske potenti-
ale. 
 
Potentialerapportens frasortering af naturgasområder er også forsøgt belyst. Poten-
tialerapporten frasorterer ca. 28.000 husstande med oliefyr i naturgasområder. Lige-
ledes bør husstande med naturgasfyr også udgøre et potentiale for varmepumper på 
lang sigt, i og med de langsigtede politiske målsætninger er fossilfri opvarmning.  
 
Det samlede tekniske potentiale for installation af varmepumper i den danske byg-
ningsmasse udregnes til 468.000, når det tekniske potentiale for både boliger med 
oliefyr og naturgasfyr medtages. Heraf er 233.000 opvarmet med oliefyr, hvoraf 
56.000 ligger i naturgasområder.  
 



  
 

 
  
 
 
  

  

Det kan ikke endeligt fastslås, hvilken rolle de økonomiske faktorer spiller. Men det er 
vurderes, at være en væsentlig mindre rolle end opgjort i Potentialerapporten om end 
økonomien stadig må tillægges noget betydning. 
I praksis stiger antallet af husstande med varmepumper kun langsomt på trods af, at 
en investering i varmepumper vurderes at være rentabel. Omfanget af investeringen 
kan ikke negligeres, men det vurderes at andre faktorer, ud over de privatøkonomi-
ske, også spiller en væsentlig rolle. 
  
Samlet set vurderes det, at det privatøkonomiske potentiale bør ligge højere end de 
53.000 husstande med oliefyr, som Potentialerapporten fastslår. I høj grad fordi inve-
steringsomfanget bør kunne reduceres ved ikke at medtage energirenoveringer i in-
vesteringssummen og ved bruge billigere luft/vand varmepumper som et alternativ til 
den dyrere jordvarmepumpe. Ligeledes ligger der et stort potentiale i delvise udfas-
ning af olieopvarmning med luft/luft varmepumper og hybridvarmepumper.  

4.4 Kvalitativ evaluering af tiltag til fremme af varmepumper  

Gennem interviews med fem installatører og to leverandører indsamles i delrapport 4 
kvalitativ viden om installatørernes og leverandørernes erfaringer med tiltag for at 
fremme implementeringen af varmepumper i Danmark.  
Da udgangspunktet har været kvalitative interviews med åbne spørgsmål, har arbej-
det også afdækket tendenser på tværs af de adspurgte, som ikke nødvendigvis rela-
terer sig direkte til tiltag på området, men som i højere grad beskriver generelle ud-
fordringer i varmepumpemarkedet.  
Det er dog samtidig vigtigt at have for øje, at de adspurgte udgør en bestemt interes-
sentgruppe og derfor ikke nødvendigvis tegner et samlet objektivt billede.  
 
To overordnede temaer 
I de syv interviews er der fundet to temaer, som går igen hos alle de adspurgte. Det 
drejer sig om  

 Mangel på fokus på varmepumpeinstallationen som helhed og ikke blot selve 
varmepumpen  

 Kvalifikationskrav blandt de personer og virksomheder, som installerer varme-
pumper i Danmark.  

 
Det første tema afdækker, at de mange initiativer omkring varmepumper har haft en 
meget positiv indvirkning på forbrugerens kendskab til varmepumper og interessen i 
energieffektivitet. Men samtidig påpeger interviewene, at det er et ensidigt fokus, der 
ikke i tilstrækkelig grad giver forbrugeren forståelsen for vigtigheden af hele installati-
onen og herunder f.eks. også jordslanger, kapacitet og varmefordelingssystem.  
 
Det andet tema beskriver en generel frustration hos både installatører og leverandø-
rer over, at folk med relativ lille faglighed og erfaring med varmepumper har lov til at 
installere varmepumper. De interviewede har den generelle holdning, at det giver la-
vere kvalitet i installationerne. Desuden påpeges det, at dårlige erfaringer med var-
mepumper pga. installationer af lav kvalitet falder tilbage på hele varmepumpetekno-
logien og ikke blot den udførende. 
 

  



  
 

 
  
 
 
  

  

Effekten af initiativer omkring tilskudsordninger, teknisk varmepumpedata og 
rådgivning om varmepumper 
De interviewedes erfaringer med forskellige typer af tiltag er undersøgt. Det drejer sig 
om tilskudsordninger, teknisk data og rådgivning.  
 
Opfattelserne af effekten ved tilskudsordninger som Skrot-dit-Oliefyr er delte. Nogle 
anser det for at have god effekt, og ønsker fremtidige tilsvarende tiltag, andre anser 
det for at være negativt med en ketchup-effekt med meget store udsving i varme-
pumpesalget afhængigt af tilskudsperioderne.  
 
Med teknisk data menes data om varmepumpers formåen, som stilles til rådighed for 
forbrugeren, herunder særligt Varmepumpelisten. Generelt fokus på varmepumperne 
at være positivt og initiativer med Energistyrelsen som afsender, virker som en blå-
stempling af teknologien. Forbrugerne får en forståelse af energieffektivitet, som vur-
deres positivt. Men Varmepumpelisten har også været med til at skabe et ensidigt fo-
kus på SCOP værdien - et udtryk for varmepumpernes årseffektivitet, som bevirker at 
forbrugeren ikke interesserer sig for de andre væsentlige detaljer i en varmepumpein-
stallation, som derved bliver svært for installatøren at rådgive omkring. SCOP værdi-
en er uddybet nærmere i bilag 1.  
 
Opfattelsen af initiativer omkring rådgivning er som udgangspunkt positivt. Det øger 
fokus på varmepumper og blåstempler dem samtidig med, at forbrugeren bliver bedre 
klædt på til at træffe beslutninger. På den negative side gives der udtryk for, at for-
brugerne selv bliver til ”mini-eksperter”, som udfordrer installatørens rolle som rådgi-
ver. Det kan gøre det sværere at rådgive kunden til at træffe de rigtige valg. 
 
Nogle af de interviewede anfægter desuden italesætningen af varmepumpen som 
værende dyr. Noget som tilskudsordninger blandt andet kan være medvirkende til. De 
påpeger, at tages de lave driftsomkostninger med i betragtning, så er varmepumpen 
ikke dyr.  
 
Sociale barrierer 
Afslutningsvis beskrives nogle af de primære resultater fra DREAM projektet, hvor der 
er foretaget 20 interviews med beboere i to landsbyer udenfor kollektiv forsyning. Det-
te studie viser, at sociale barrierer og lokale normer også spiller en stor rolle i forhold 
til udbredelsen af varmepumper. Det betyder i praksis, at er der ingen erfaringer med 
varmepumper i lokalområdet, så er det også mere usandsynligt at en husstand væl-
ger at installere en varmepumpe. Ligeledes kan varmepumpens mere komplicerede 
teknologi holde nogle fra at vælge en varmepumpe, da forståelsen for funktionaliteten 
og muligheden for at interagere med varmeanlægget begrænses. 
 
Generelle anbefalinger 
Generelt bør det overvejes, om fokus på varmepumpens virkningsgrad skal nuance-
res, da det store fokus på SCOP fjerner fokus fra resten af installationen. Dette skal 
ske på en nuanceret måde, så den lokale installatør og fagspecialist stadig kan have 
tillid i forhold til forbrugerens egen indsamlede viden. Forbrugeren skal forstå, at en 
varmepumpe også er en kompleks installation, hvor driftssikkerhed og virkningsgrad 
afhænger af flere parametre, som varmepumpeinstallatøren i nogle tilfælde er den 
bedste til at rådgive om, men hvor hjemmesider og rådgivning kan give en grundlæg-
gende forståelse for vigtigheden af.  
 



  
 

 
  
 
 
  

  

Der efterspørges generelt højere kvalitetskrav til de fagpersoner, der har lov at instal-
lere varmepumper i Danmark. Herunder argumenteres for, at dårlige historier om 
manglende kvalitet i varmepumpeinstallationer falder tilbage på hele varmepumpe-
teknologien og ikke blot den involverede installatør.  
 
Generelt bør kommunikationen i forhold til varmepumper som en dyr investering 
overvejes, noget som tilskudsordninger også kan bidrage til. Fokus bør ligge på den 
samlede økonomi, hvor investering holdes op imod driftsomkostninger.  
 
I delrapport 4 refereres desuden til DREAM projektet, hvor sociale aspekter omkring 
varmepumper er undersøgt nærmere. Resultaterne herfra tyder på, at usikkerheden 
omkring investering i en varmepumpe reduceres, hvis boligejeren kan høre om an-
dres erfaringer med varmepumper i lokalområdet. 
Det anbefales, at vurdere muligheden for at fremme lokale varmepumpeambassadø-
rer, da lokale erfaringer kan have stor betydning for lysten til at investere i en varme-
pumpe.   

4.5 VE teknologi i kollektiv forsyningsstrategi 

I delrapporten fokuseres på muligheder for at udbrede VE teknologi ved hjælp af tek-
nologier eller koncepter, der kræver deltagelse af flere forbrugere, og hvor der samti-
dig skal være en overordnet organisering for at kunne fungere i praksis.  
Disse initiativer kan konstrueres teknologisk og organisatorisk på mange måder, men 
her fokuseres på tre tiltag, som er forsøgt afprøvet i forbindelse med Energistyrelsens 
udbud af ”Demonstrationsprojekter med fokus på anvendelsen af varmepumper eller 
andre VE-baserede opvarmningsformer”.  
Det drejer sig om: 

 Individuelle brugsvandsvarmepumper til lavtemperaturfjernvarmesystemer 

 Salg af varmeservice 

 Kollektive brinelaug 
 
Lavtemperaturfjernvarmesystemer med brugsvandsvarmepumper 
Den grundlæggende ide er, at rumopvarmning og brugsvandsopvarmning afkobles 
fra hinanden, så brugsvandet opvarmes ved hjælp af en varmepumpe, der booster 
temperaturen fra lavtemperaturfjernvarmen, mens rumopvarmningen sker direkte 
med fjernvarmen. Derved kan temperaturen i fjernvarmenettet sænkes markant og 
reguleres efter årstiden og varmebehovet.  
Fordelene ved metoden er blandt andet, at vedvarende energi langt lettere kan im-
plementeres som energikilde i fjernvarmesystemet, tabene i systemet kan reduceres, 
og eksisterende net kan gøres mere effektive. Returvandet fra det eksisterende 
højtemperaturfjernvarmenet kan anvendes som forsyningskilde og hermed udvide 
kapaciteten i eksisterende net og samtidig bidrage til at køle den samlede returtempe-
ratur til gavn for brændsels- og el-effektiviteten på værkerne.  
 
Implementeringen af et sådant system kræver, at et helt område kan overgå til tekno-
logien nogenlunde samtidigt, hvor distributionsnettet og de individuelle brugsvands-
varmepumper skal være klar, når varmebehovene opstår. Derfor er teknologien også 
særlig velegnet til nybyggeri eller konverteringer, hvor varmeforsyningen kan udlæg-
ges efter disse principper.  
 



  
 

 
  
 
 
  

  

Udfordringerne er blandt andet, at teknologien stadig er ny. Det er kun Danfoss, der 
på nuværende tidspunkt fremstiller den nødvendige varmepumpeenhed og stadig i 
mindre omfang.  
Lavtemperaturfjernvarme har nogle fordele på systemniveau, hvor værdien af disse 
skal kanaliseres videre til forbrugeren, for at det bliver tilstrækkelig økonomisk inte-
ressant at blive forsynet via lavtemperaturfjernvarme.  
 
Udbredelsen af denne type varmeforsyning kræver til dels, at brugsvands-
varmepumperne til lavtemperaturfjernvarme produceres i større antal, så stykprisen 
falder. Men det kræver i høj grad også, at varmeforsyningsselskaber ser værdien i 
denne type fjernvarme, og arbejder for at udrulle det i egnede områder, samtidig med 
at de skal designe en prisstruktur, der også gør det interessant for forbrugeren. 
 
Salg af varmeservice 
Forretningskonceptet søger at overvinde barriererne i forhold til initialinvesteringen, 
garanti og service samt teknisk performance for individuelle varmepumper. I stedet 
for at forbrugeren køber og installerer en varmepumper, står et energiselskab for 
denne del, og forbrugeren skal blot betale for den varme, som varmepumpen leverer 
og evt. et etableringsbidrag, sådan som det også kendes fra fjernvarmen. Udgiften til 
varmepumpen lægges derved over på selve varmeomkostningen. Udover at boligeje-
rens finansieringsbehov mindskes, flyttes risikoen i forhold til drift og vedligehold samt 
effektivitet over på energiselskabet. En variant af konceptet er leasing, som bl.a. ken-
des fra bilbranchen. 
 
Beregninger viser, at sammenlignet med eksisterende oliefyr må varmeservice mo-
dellen være en god forretning for forbrugeren, når blot den indregnede forretning til 
afskrivning af varmepumpen ikke overstiger 5 %. Med en luft/vand varmepumpe vil 
forbrugeren kunne spare i størrelsesordenen 4.000 kr. om året i forhold til olieop-
varmning. Når det samtidig sker med et begrænset krav til investering, bør potentialet 
være stort. Koncepterne vurderes særligt relevant at udbyde for private energiselska-
ber og andre private virksomheder. For kommunalt ejede fjernvarmeselskaber kan 
der ofte kan være begrænsninger i forhold til hvilke aktiviteter, de må engagere sig i 
bl.a. i forhold til varmeforsyningsloven. 
 
Kollektive brinelaug 
Jordvarmepumper er generelt dyrere end luft/vand varmepumper pga. nedgravning 
og etablering af et jordslangesystem. Kan man i stedet etablere et større jordslange-
system med flere varmepumper tilkoblet, vil omkostningen for den enkelte boligejer 
blive reduceret, samtidig med det fornødne areal ikke nødvendigvis skal findes på 
forbrugerens egen matrikel. Desuden vil et fælles brineanlæg i nogen grad udjævne 
belastningen på jordslangeren, så temperaturen bliver mere ensartet med bedre var-
mepumpeeffektiviteter til følge.  
 
Beregninger viser, at der er økonomiske besparelser at hente ved et fælles brinean-
læg. Et demonstrationsprojekt, hvor et fælles brineanlæg skulle efterprøves i et eksi-
sterende boligområde, har dog givet udfordringer. Udfordringerne går mest på de en-
kelte boligers individuelle og meget varierende motivation i forbindelse med etablering 
af jordvarmepumper. Idet der har været varierende behov for forudgående energire-
novering og ændringer på varmefordelingsanlæg, samtidig med at de økonomiske 
forudsætninger og mulige gevinster varierer en del, er det meget vanskeligt at rulle et 
fælles brineanlæg ud over en kort tidshorisont. Det gør samtidig projektet usikkert for 
de første kunder, idet rentabiliteten også afhænger af antallet af brugere. 



  
 

 
  
 
 
  

  

 
Et fælles brineanlæg har således en række økonomiske og praktiske fordele, når det 
er etableret, men kræver koordinering og engagement fra brugere med forskelligarte-
de behov, hvis det skal rulles ud i eksisterende bebyggelse. 
Brinelaug er særligt relevant i tæt, lav bebyggelse, hvor der ikke er plads til jordslan-
ger, luft/vand varmepumper, træpillefyr og lignende og særligt i nybyggeri, hvor den 
fælles etablering og tilslutning er lettere at håndtere.  
 
Generelle udfordringer ved kollektive løsninger 
For alle de tre beskrevne kollektive løsninger er en af de væsentlige udfordringer ved 
udbredelsen af løsningen at få kanaliseret gevinsten på systemniveau ned til boligeje-
ren og derved gøre det tilstrækkeligt attraktivt, så løsningen efterspørges af forbruge-
ren selv. I de tilfælde, hvor forsyningsselskaberne spiller en rolle, kan lovgivningen 
også arbejde imod konceptet. 
For lavtemperaturfjernvarme og kollektive brinelaug skal der ske en koordinering og 
tilpasning på tværs af husstande, som kan være en udfordring og som stiller krav på 
et organisatorisk niveau.  
 
På det samfundsøkonomiske niveau bidrager de kollektive løsninger positivt, og de 
bør indtænkes i fremtidige energistrategier som en del af metoderne til at øge elektri-
ficeringen, øge den primære brændselseffektivitet, fremme fjernvarmen og øge im-
plementeringen af vedvarende energi i energiforsyningen. 
 

 
  



  
 

 
  
 
 
  

  

5 BILAG 1 – UDDYBNING AF VARMEPUMPEBEGREBER 

Jordvarmepumpe (Væske/vand varmepumpe)  
En jordvarmepumpe optager den varmeenergi der bliver 
lagret i jorden fra solen, via jordvarmeslanger i jorden. 
Varmepumpen varmer både brugsvand op til varmt vand 
og til gulvvarme/radiatorer. Jordvarmepumpen dækker 
95-100% af husets varmebehov og har en høj årsvirk-
ningsgrad (SCOP) mellem 3,0-3,7 og opefter for varme-
pumper større end 6 kW. Der er ingen støj fra ventilato-
rer og anlægget kan integreres i allerede eksisterende 
varmeanlæg, uden større gener (efter jordslanger er gra-
vet ned).  

 

Luft/vand varmepumpe 
Alternativt til jordvarmepumpen, findes luft/vand varme-
pumpen, som udnytter den varmenergi der findes i luften, 
til at opvarme brugsvand samt varmt vand til gulvvar-
me/radiatorer. Luft/vand varmepumpen har en SCOP-
faktor på 3,2 og opefter ved gulvvarme og 2,7 og opefter 
ved radiatorer, og kræver ikke det samme anlægsarbej-
de, som en jordvarmepumpe. En luft/vand varmepumpe 
er derfor som regel noget billigere end en jordvarmepum-
pe, men har også en virkningsgrad, der er en smule lave-
re.  

 
 

Luft/luft varmepumpe 
Et alternativ til de to forgående pumper kan være Luft/luft 
varmepumpen, som typisk vælges i forbindelse med byg-
geri, som ikke har et vandbårent varmeafgiversystem. Et 
typisk eksempel på dette er et sommerhus, hvor varme-
pumpen supplerer elvarme. Anlægsprisen er lav og instal-
lationen er relativ enkel. 
Varmepumpen kan opnå en høj årsvirkningsgrad, men har 
en række ulemper i forhold til dækning af husstandens 
varmebehov. Luft/luft varmepumpen har ikke mulighed for 
at styre varmefordelingen i boligen ligesom at den ikke kan 
bidrage til brugsvandsopvarmning. Det begrænser den an-
del af varmebehovet som kan dækkes af varmepumpen, 
som estimeres til ca. 50 %, men vil variere afhængigt af 
boligen. 

  

 

COP- og SCOP faktor 
COP-faktoren er en værdi, som beskriver virkningsgraden for et anlæg ved en given tilstand. COP 
står for ”Coefficient Of Performance”, og beskriver forholdet mellem den varmeenergi, der bliver 
leveret og den mængde energi der bliver brugt for at lave varmeenergien (el). En COP-faktor på 
4,1 ved 2/35 °C betyder at ved 2 °C udendørstemperatur og 35 °C fremløbstemperatur, opnås 4,1 
kW varmeeffekt pr. 1 kW el brugt i systemet. Dette beskriver dog kun den stationære tilstand ved 
disse to temperaturer, og tager ikke højde for temperaturændringer over året. SCOP-faktoren be-
skriver derimod en årsbaseret virkningsgrad for et anlæg, hvor varierende temperaturer indgår i 
beregningen, deraf navnet ”Seasonal Coefficient Of Performance”. SCOP er beregnet ud fra en 
samling af COP-værdier ved forskellige temperatursæt. 

 


