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1 INTRODUKTION 

1.1 Formål 

Det er projektets formål at gennemføre et pilotprojekt på et udviklet forretningskon-
cept i forbindelse med udskiftning af fossile individuelle fyr (olie og gas, men specielt 
olie) til individuel varmepumpe. 
 
Pilotprojektet skal demonstrere og eftervise konceptets levedygtighed. 
 
Pilotprojektet bygger på et udarbejdet forretningskoncept udvikler under Energistyrel-
sens demonstrationsprojekter for varmepumper i 2013-2015. 
 
Konceptet bygger på en finansierings-, garanti- og serviceordning i op til 10 år – en 
”all inclusive” pakke, som installatør og fabrikanter har med i bagagen. 
 
Forretningskonceptet er en pendant til et andet nyudviklet koncept, hvor eksisterende 
varmeleverandører tilbyder en ”varmeservice” uden for kollektivt forsynede områder 
under samme finansbevilling i perioden 2013-2015 (Insero/Exergi). 
 

1.2 Baggrund 

Den danske el- og varmeforsyning skal jf. Energiaftalen fra 2012 forsynes udelukken-
de af vedvarende energikilder senest i 2035. Endvidere skal der satses massivt på 
øget elektrificering. Dette giver en række udfordringer i forbindelse med balancering 
af elnettet. 
 
Der er udført en lang række undersøgelser, for at kortlægge såvel potentialet for ud-
bredelse af individuelle varmepumper, den faktiske udbredelse ift. potentialet samt 
barrierer herfor. 
 
På baggrund af disse analyser eksisterer der et betydeligt potentiale for udbredelse af 
individuelle varmepumper, men manglende markedspenetration i form af en langsom 
udvikling i antallet af varmepumpeinstallationer. 

 
Gennem de seneste år har Energistyrelsen og regeringen arbejdet på, at skubbe til 
udviklingen mod udfasning af fossile brændsler, herunder udfasning af individuelle 
olie- og gasfyr til fordel for varmepumper. 
 
I Danmark er der på nuværende tidspunkt i størrelsesordenen 260.000 husstande 
med oliefyr, heraf ca. 180.000 uden for planlagt kollektiv varmeforsyning. Naturgasfyr 
findes i ca. 400.000 husstande. Potentialet for udbredelse af varmepumper er derfor 
stort. 
 
Udfasningen af olie- og gasfyr går dog trægt, især uden for de kollektive forsynings-
områder. Varmepumpernes markedspenetration er på nuværende tidspunkt svag 
med en årlig skifte af varmeforsyning til varmepumpe på ca. 6.000 enheder mod et 
tidligere meget optimistisk scenarie på ca. 20.000. 
 
Den seneste tids debat on olieforbruget og oliefyrene i det åbne land har sænket for-
ventningerne meget, idet der måske kun er 50% af oliefyrshusstandene, som primært 
forsynes med olie. Rigtig mange har installeret brændefyr og –ovne. 



Pilotprojekt for varmepumpe-forretningskoncept 
Projektbeskrivelse 
 

 

  
 Side 4 
 
  

r:\projects\glo\30\30799704\06_output\task 6, pakke 3\pilotprojekt\projektbeskrivelse 26-06-2015.docx   
 

 
Den manglende markedspenetration vurderes på baggrund af kvalitative og kvantita-
tive interviews fra (Energistyrelsen, 2010) til at bunde i tre primære barrierer: 
 
1. Initialinvestering: Ca. halvdelen af de adspurgte husejere, der har fravalgt at in-

vestere i en varmepumpeløsning, angiver etableringspris og tilbagebetalingstid 
som afgørende faktor. 
 

2. Risikoafdækning (garanti, service og vedligehold): Tvivl om hvorvidt en var-
mepumpeløsning holder og fungerer i hele investeringsperioden, er også ud-
slagsgivende for boligejeres investeringsbeslutning. Med en typisk garantiperiode 
på to år og et begrænset teknologikendskab er mange boligejere tilbageholdne 
med at investere i en varmepumpeløsning med en tilbagebetalingsperiode på op 
mod 10 år. 
 

3. Performancemæssig risikoafdækning (COP): Omkring halvdelen de adspurgte 
husejere, der har fravalgt at investere i en varmepumpeløsning, angiver at den 
væsentligste faktor for deres fravalg er skepsis over for de performancemæssige 
løfter. De er i tvivl om, hvorvidt den lovede COP og derved en attraktiv varme-
økonomi kan opnås. Mange er også usikre på, om det muligt at opnå de lovede 
besparelser og deres elforbrug.  

 
For et udvikle et forretningskoncept, med størst mulig succespotentiale skal forret-
ningskonceptet adressere disse 3 primære barrierer. 
 

Barrierer 
 

Initialinvestering Risikoafdækning 
(Garanti, service 
og vedligehold) 

Performancemæssig 
risikoafdækning 
(COP/SCOP) 

VPO finansiering + forsik-
ring 

✓ ✓ (✓) 

  
 

Implementerbarhed Juridisk mu-
lig 

Kendt koncept Lave risici for 
kunde 

Lave risici for 
selskab 

VPO finansiering + 
forsikring 

✓ (✓) ✓ ✓ 

Figur 1: Adressering af barrierer. 

 
Konceptet tager hånd om initialinvesteringen via et finansieringsinstitut og holder 
kunden skadesfri via service, forsikring og garanti over en 10-årig periode indtil an-
lægget er tilbagebetalt. Risikoen for manglende performance via COP/SCOP afdæk-
kes kun delvis via dimensionering, installation og service af kvalificeret og uddannet 
installatører. 
 
Forretningskonceptet er meget implementerbart, idet det bygger på kendte finansie-
ringsprodukter og kendte risikoelementer, som kan forsikres i tillæg til den almindelige 
husstandsforsikring. Forretningskonceptet er ikke et gængs produkt på markedet, så 
en vis tilpasning kræves dog. 
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2 EFRARING FRA ANDRE PROJEKTER 

2.1 Energilån 

Der findes et bredt udbud af forskellige typer energilån, hvor en boligejer kan låne 
penge til en energimæssig forbedring af en bolig. Eksempelvis tilbyder Dan-Aktiv A/S 
et sådant finansieringsprodukt, som allerede benyttes af en række varmepumpein-
stallatører. Renten på denne type lån er dog typisk væsentligt højere (5–10 % ÅOP) 
end eksempelvis realkreditlån, hvilket betydeligt reducerer den årlige besparelse ved 
installation af en varmepumpe. 
 
Energiselskabet NRGi tilbyder også i samarbejde med Dan-Aktiv finansiering af var-
mepumper. Her er der krav om at opnåede energibesparelser overdrages til energi-
selskabet. 
 
DVI (Dansk Varmepumpe Industri) tilbyder i samarbejde med Energi Nord en lignen-
de løsning, ligeledes med krav om overdragelse af energibesparelser. Til forskel fra 
NRGi’s løsning afdrages lånet direkte over elregningen, og der er dermed krav om 
fastknyttet elforsyningsselskab i hele afdragsperioden. 
 
DONG forsøgte sig i en periode med salg af varmepumper direkte til slutkunden (Det 
Økologiske Råd, 2014). I dette forretningskoncept stod DONG selv for indkøb og in-
stallation. Derved blev fordyrende mellemled skåret fra og DONG kunne overføre en 
større andel af storkøbsfordele til slutbrugeren. Som resultat fik slutbrugerne en billi-
gere og velfungerende løsning. Grundet problemer med at skabe fornuftig forretning 
blev konceptet dog opgivet.  
 

2.2 Insero/Exergi Partners – Varmeservice 

I et projekt udarbejdet for Energistyrelsen (EXERGI Partners, Brædstrup Fjernvarme, 
& Insero Energy, 2014) har Insero Energy, Exergi Partners og Brædstrup Fjernvarme 
i samarbejde udviklet en forretningsmodel, baseret på salg af varme fra varmepumper 
som service1, frem for salg af varmepumper som produkt.  
 
En virksomhed tager ansvar for varmeproduktionen i den enkelte husstand, hvilket 
indebærer alt lige fra energitjek af husstanden, valg af teknisk varme-pumpeløsning, 
investering i varmepumpen, til installation, drift og afregning af varme hos kunden. 
Kunderne står, som det eneste, for klargøring af husstanden til en varmepumpeløs-
ning, hvorefter der blot betales for det reelle varmeforbrug.  
 
Figur 1 illustrerer forretningsmodellens overordnede organisering og ejerskabsforde-
ling. Som det fremgår heraf har energileverandøren ejerskabet over varmepumpe 
inkl. den udvendige installation.  
 

                                                
1 I form af levering af energi 
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Figur 2: Overordnet organisering og ejerskabsfordeling i Insero's Varmeservice forretningsmodel (EXERGI 
Partners, Brædstrup Fjernvarme, & Insero Energy, 2014). 

 
Forretningsmodellen fungerer i princippet som fjernvarme, hvor den tekniske løsning 
for produktion af varme er et virksomhedsansvar og kunden køber varme som pro-
dukt. Den henvender sig derfor primært til forsyningsselskaber, herunder varmeforsy-
ning, elforsyning m.fl. 
 

2.3 OK – Leasing af varmepumpe 

OK har i slutningen af november 2014 lanceret et forretningskoncept til leasing af in-
dividuelle varmepumper. Leasingkonceptet er udelukkende baseret på luft/væske-
varmepumper, der deles op i en ”inde-del” og en ”ude-del”. Jordvarme er ikke tænkt 
ind som en del af konceptet2.  
 
Inde-delen er boligens interne del af varmepumpeinstallationen og bekostes af kun-
den som engangsydelse. Kunden ejer derefter inde-delen. 
 
Ude-delen, dvs. varmepumpen, leases for en månedlig ydelse over 10 år. Leasing-
ydelsen indebærer ud over levering og installation også service samt vedligehold i he-
le leasingperioden. Efter endt leasingperiode kan kontrakten fornys eller varmepum-
pen tilbageleveres. Kunden kan ikke få ejerskab over varmepumpen. 
 
På sigt vil OK tilbyde en engros-model, hvor kunden betaler en fast månedlig ydelse 
over hele leasingperioden, der dækker: El-køb til varmepumpe, el-køb ekskl. el til op-
varmning samt finansiering af varmepumpe (Insero Energy, 2014).  
 

2.4 Hillerød Forsyning 

Hillerød Forsyning har tænkt på et forretningskoncept men har erkendt, at forsynin-
gen ikke har tilstrækkelige ressourcer til at udvikle, risikoafdække og styre et sådant 
koncept.  
 
 
Samtidig har Hillerød Forsyning også identificeret de kendte væsentlige gråzoner ift. 
varmeforsyningsloven og finansiering/risikovillig kapital. 

                                                
2 Jf. telefonisk korrespondance mellem OK og GMDK 
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2.5 Forsyning Helsingør 

Forsyning Helsingør afprøver Insero/Exergi Partners koncept med 6 husstande under 
Helsingør Fjernvarme. 
 
Forsyning Helsingør betaler og installerer forsyningen hos kunden, som afregner år-
ligt med et fast beløb over varmeregningen. Det faste bidrag dækker såvel anlæg 
som drift. Det er ikke klart om arrangementet bygger på leasing. 
 
Forsyningen betaler for el til varmepumpen via afregning iht. til en bimåler. 
 
Forsyningen har ikke aktivt forholdt sig til gråzonerne ifm. varmeforsyningsloven. 

 
2.6 Vurdering af eksisterende koncepter 

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke af de identificerede barrierer de forskellige 
forretningskoncepter afdækker. 
 

Barrierer 
 

Initialinvestering Risikoafdækning 
(Garanti, service 
og vedligehold) 

Performancemæssig 
risikoafdækning 
(COP) 

Energilån (✓) ÷ ÷ 
Insero Varmeservice ✓ ✓ ✓ 
OK Leasing (✓) ✓ ÷ 

Figur 3 Adressering af barrierer. 

 
 

3 DELTAGERE 

3.1 Grontmij A/S 

Grontmij er en af Europas førende rådgivende ingeniørvirksomheder. Grontmij råd-
giver inden for vand, energi, miljø, transport, byggeri, industri og IT og tænker bære-
dygtighed ind i alle løsninger til gavn for både kunder og samfundet som helhed. 
 
På energiområdet arbejder vi med at udvikle og effektivisere produktion, distribution 
og anvendelse. Vi planlægger og projekterer nye forsyningsanlæg og løser opgaver 
inden for energiplanlægning, feasibility-studier, CO2-kvoter, fjernvarme-, el- og natur-
gasforsyning, kraftværker og effektiv energiudnyttelse. 
 
Inden for alle tre områder har vi fokus på at tænke planlægning ind som en integreret 
del af projekterne, så vores kunder får helstøbte løsninger. 
 
Vi tilbyder vores kunder alt lige fra bygherre- rådgivning, innovationsprocesser og detail-
projektering til optimering, IT-løsninger og drift samt vedligeholdelse. 
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3.2 Teknologisk Institut 

Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution. Instituttet udvikler, an-
vender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. 
Således deltager Instituttet i samfundsnyttige udviklingsprojekter i et tæt samarbejde 
med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i både Danmark og i udlandet. 
Derudover gennemfører Teknologisk Institut rådgivnings- og standardiseringsaktivite-
ter, som bidrager til en dynamisk og harmonisk samfundsudvikling. Endelig medvir-
ker Instituttet til at styrke den danske arbejdsstyrkes kompetencer i samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner og gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirk-
somhed. 

Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan 
omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materia-
ler, processer, metoder og organisationsformer. Instituttet samarbejder med eksiste-
rende og nye virksomheder enkeltvis og i grupper om teknologisk og ledelsesmæssig 
fornyelse og effektivisering, såvel bredt som på avancerede områder. 
 

3.3 Nordea Finans 

Nordea Finans er et 100% ejet datterselskab af Nordea Bank. Nordea Finans finan-
sierer - alt fra briller til entreprenørmaskiner. 
 
Nordea Finans er eksperter i at skræddersy finansierings- og forsikringsløsninger i 
samarbejde med forsikringsselskaber og har erfaring med finansieringsløsninger til 
energirenoveringsprojekter.  
 
NF ønsker at indgå et partnerskab mellem VPF og VPO og være med til at fremskyn-
de udskiftning af oliefyr til varmepumper og fremme salget af varmepumper.   
 
Det er NF ønsker at underbygge pilotprojektet med et finansieringsprodukt, hvor slut-
kunden få en attraktiv finansieringsløsning af varmepumpen samt monteringen og en 
serviceaftale med en forsikring.    
 
Nordea Finans vil aktivt uddanne de tilknyttede montører i brugen af finansierings-
værktøjet, således at kunden oplever en tryghed, nå kunden har valgt leverandør af 
varmepumpen og finansieringsløsning.  
 

3.4 VPO 

VarmePumpeOrdningen (VPO) blev etableret i 1994 af varmepumpebranchen. Det er 
en selvstændig, uafhængig og frivillig brancheordning, der ledes af et VPO-udvalg og 
administreres af et sekretariat. I henhold til vedtægterne har ordningen 3 formål, der 
tilsigter lav miljøbelastning, kvalitetssikring og god privatøkonomi i forbindelse med 
dimensionering, installation og vedligehold af varmepumper. 

VPO er primært en landsdækkende brancheordning for virksomheder, der arbejder 
med installation og vedligeholdelse af mindre eldrevne varmepumpean-
læg. Medlemmerne er typisk autoriserede El-, VVS- eller kølefirmaer, men ikke-
udførende energiselskaber og varmepumpe-producenter og –importører kan også 
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være medlemmer. Medlemsskab forudsætter bl.a., at mindst én person i virksomhe-
den har erhvervet VPO-bevis efter godkendt prøve ved et VPO-kursus. 

Grundtanken bag VPO´s garantiordning, som kun udførende medlemmer kan tilby-
de, er, at en forbruger skal kunne være sikker på at få et kvalitetsanlæg, når det er 
blevet korrekt udført af et VPO-medlem i overensstemmelse med VPO´s krav til be-
regning og dimensionering, og når det i øvrigt er blevet installeret og serviceret iht. 
VPO´s kvalitetssikringskoncept. 

3.5 VPF 

Foreningen af Varmepumpefabrikanter i Danmark (VPF) tæller i dag de vigtigste og 
største producenter og leverandører af varmepumpeanlæg på det danske marked. 
Grundlaget for branchesamarbejdet er kvalitetskravene, som stilles til de forskellige 
anlæg.  

Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at 
koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for heri-
gennem at opnå større indflydelse over for andre organisationer og myndigheder.  

Foreningen medvirker til fremme af forskning og udvikling af varmepumpeanlæg. 
Foreningen samarbejder med andre fabrikantgrupper og brancheforeninger, der har 
tilknytning til varmepumpeområdet.  

Det er endvidere foreningens og de enkelte medlemmers opgave at medvirke til en 
højnelse af branchens anseelse.  

Medlemmerne samarbejder med henblik på at sikre forbrugerne en høj kvalitet af 
virksomhedernes produkter, herunder en effektiv kvalitetskontrol. Medlemsvirksom-
hederne forpligter sig til at understøtte en uafhængig systemgodkendelsesordning af 
deres produkter hos en international anerkendt prøvningsanstalt, samt en af produ-
centen godkendt faglig undervisning af medarbejdere, som foretager installation af 
deres anlæg. Medlemsvirksomhederne er indstillet på at kunne dokumentere dette i 
forhold til forbrugerne.  

3.6 Marsh forsikringsmægler 

Marsh er verdens førende inden for forsikringsmægling og risikorådgivning. Marsh 
beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i over 100 lande. Ydelserne omfatter blandt 
meget andet identifikation af risici, risikoanalyser, skadehåndtering, administration af 
forsikringsprogrammer, m.m. 
 
I kraft af sit netværk har Marsh adgang til viden og ressourcer, der ikke overgås af 
andre. Marsh er en del af Marsh & McLennan Companies, en global rådgivningsvirk-
somhed med hovedsæde i New York, med ca. 54.000 medarbejdere og en årlig ind-
tægt på ca. USD 12 mia.  
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Marsh & McLennan Companies er også moderselskab for Guy Carpenter, global le-
der inden for formidling af risiko- og genforsikring, Mercer, global leder inden for livs- 
og pensionsrådgivning og relaterede opgaver og Oliver Wyman, global leder inden for 
ledelsesrådgivning. 
 
 

4 MARKEDET 

Det danske marked for varmepumper er gengivet som vist i efterfølgende illustratio-
ner fra i ”European Heat Pump Market and Statistics Report 2014” fra EHPA Euro-
pean Heat Pump Association. 

 
 

Figur 4 Det danske varmepumpemarked frem til 2013. Kilde: EHPA. 

 
 
 
Varmepumperne i Danmark fordelt på typer fremgår af de efterfølgende to figurer. 
 
 

 
 
Figur 5 Salg af varmepumper i Danmark i perioden 2009-2013 fordelt på typer. Kilde: EHPA. 
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Figur 6 Varmepumper i Danmark fordelt på typer. Kilde: EHPA. 

 
 
Det akkumulerede antal varepumper i drift i Danmark ses af figuren herunder. 
 
 

 
 
Figur 7 Udviklingen af varmepumper i drift i Danmark Kilde: EHPA. 

 
 
 
Det danske marked er relativt lille, men det samlede europæiske marked er til gen-
gæld meget stort, som vist på efterfølgende illustration fra samme Report. 
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Figur 8 Varmepumpesalg i EU pr. år og opdelt på typer. Kilde: EHPA. 

 
 
Interessen for forretningskonceptet forventes at være den samme for alle markeder i 
Europa, så tanken om at arbejde for et europæisk forsikringsprodukt er blevet intro-
duceret for genereal secretary Thomas Nowak fra EHPA, som fandt tanken interes-
sant. 

 
 

4.1 Potentiale for omstilling til varmepumper 

Baseret på tal fra (Energinet.dk, 2015), (COWI; Teknologisk Institut; Statens 
Byggeforskningsinstitut, 2011) vurderes et teknisk potentiale for omstilling af individu-
elle opvarmningsløsninger som det fremgår af nedenstående tabel: 
 

 Træpillefyr Oliefyr Naturgasfyr 
Antal installationer primo 2014 173.000 258.000 427.000 
Heraf uden for fjernvarmeområder i 2035 157.000 233.000 306.000 
Heraf mulighed for naturgas 39.000 58.000 306.000 
Tabel 1: Antal installationer i eksisterende individuelle opvarmningsområde 

Antages det, at individuelle installationer med mulighed for fjernvarme omstilles hertil, 
er der et samlet potentiale for omstilling af i alt 696.000 individuelle opvarmningsløs-
ninger. 
 
I dette samlede potentiale er også medtaget installationer allerede omstillet til træpil-
ler, idet nuværende installationer står over for at skulle udskiftes frem mod 2035. 
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Skal her-og-nu potentiale i stedet vurderes med henblik på omstilling til varmepum-
per, ser billedet lidt anderledes ud. Her er det mere retvisende blot at se på antallet af 
oliefyr, idet det ikke må forventes at boligejere med træpillefyr ikke finder det interes-
sant at skifte til varmepumper og boliger med adgang til naturgas skifter hertil set i ly-
set af den nuværende afgifts- og brændselsprismæssige situation. Derved er det tek-
niske potentiale nede på 233.000 installationer. 
 
Energi- og olieforum udgav imidlertid i marts 2015 et kort notat, hvori der er redegjort 
for, hvor mange boliger registreret med oliefyr, hvortil der faktisk leveres fyringsolie. 
Her er konklusionen at antallet af aktive oliefyr kun er ca. 50 % af de 233.000 regi-
strerede (Energi- og olieforum, 2015). 
 
Til det tekniske potentiale af eksisterende anlæg skal tillægges en tilvækst grundet 
nybyg på 4.000 nye installationer på pr. år uden for fjernvarmeområderne. Heraf lig-
ger 2.000 disse uden for eksisterende naturgasområder. 
 
På baggrund af ovenstående ses der et betydeligt potentiale for omstilling af individu-
el varmeforsyning til varmepumper, såfremt der skabes tilstrækkeligt attraktive bru-
gerøkonomiske vilkår. 
 
 

4.2 Vurdering af markeds andel 

Der er pt. 2 andre lignende koncepter for salg/leasing af individuelle varmepumper på 
markedet. 
 
Insero Energy, Exergi Partners og Brædstrup Fjernvarme har udviklet en forretnings-
model, baseret på salg af varme fra varmepumper som service3, frem for salg af var-
mepumper som produkt. Forretningsmodellen fungerer i princippet som fjernvarme, 
hvor den tekniske løsning for produktion af varme er et virksomhedsansvar og kun-
den køber varme som produkt. Den henvender sig derfor primært til forsyningssel-
skaber, herunder varmeforsyning, elforsyning m.fl. 
 
OK har i slutningen af november 2014 lanceret et forretningskoncept til leasing af in-
dividuelle varmepumper. Konceptet er baseret på luft/væske varmepumper, der deles 
op i en ”inde-del” og en ”ude-del”. Udedelen er selve varmepumpen der leases for en 
månedlig ydelse over 10 år. Leasingydelsen indebærer ud over levering og installati-
on også service samt vedligehold i hele leasingperioden. 
 
Ved udrulning af en forretningsmodel til installatører må det derfor vurderes, at mo-
dellen med de rette brugerøkonomiske vilkår vil kunne opnå en markedsandel på mi-
nimum 1/3. 
 

 
5 PROJEKTBESKRIVELSE 

5.1 Mobilisering og opstart 

Aktiviteter 

                                                
3 I form af levering af energi 
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Teamet mobiliseres og der opholdes et opstartsmøde, hvor projektets detaljerede 
rammer og proces fastlægges. 
 
De nærmere detaljer omkring de enkelte deltagers roller, aktiviteter samt tidsplan dis-
kuteres og detaljeres. 
 
Output 
Detaljeret arbejdsplan indeholdende bl.a. rollefordeling, aktiviteter, tidsplan m.v. 
 
 

5.2 Udarbejdelse af pilotpakke 

Aktiviteter 
Der udarbejdes en salgs-pakke til pilot-kunderne ifm. forretningskonceptet (finansie-
ring, garanti og forsikring, vilkår ifm. service osv.). 
 
De detaljerede vilkår, betingelser m.v. udarbejdes ud fra konceptets grundelementer 
(energilån, husforsikring, leverandørgarantier, serviceordning m.v. med de udvidelser 
og sammenkædninger, som konceptet nu bygger på. 
 
Nordea Finans har et eksisterende kommercielt Energilån-produkt, som i evt. tilpasset 
form kan anvendes (rente, vilkår, betingelser m.v.). 
 
Der arbejdes med en all-risk forsikringstype i tillæg til villaforsikringen. Dækningsom-
fanget fastlægges til 10 år, jf. nedenstående figur. 
 
Forsikringen vil supplere producentgarantien, der dækker indefra kommende skader 
de første år. Forsikringen vil dække mod indefra kommende skader de efterfølgende 
5 år, samt udefra kommende skader i hele perioden. Varmepumpen er således dæk-
ket med indefra som udefra kommende skader i en periode på 10 år. 
 

 
Figur 9: Dækningsoversigt for for all-risk forsikring i tillæg til husforsikringen. 

 
Tegning af en serviceaftale sættes som betingelse for at udnytte finansierings- og ga-
rantiordningen.  
 
Serviceaftalen tænkes tegnet uden for all-risk pakken med en certifice-
ret/uddannet/godkendt installatør. 
 
Kunden tilbydes en basispakke bestående af: 
 

- finansiering i op til 10 år, 
- forsikring i op til 10 år som tillæg til den almindelige husforsikring og le-

verandørgarantien, 

år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10

     

Indefra kommende skader

Udefra kommende skder

Type

Producentgaranti:

Indefra kommende skader

Udefra kommende skader

NY Varmepumpeforsikring:
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- service og vedligeholdstilsyn i op til 10 år 
 
Visse elementer i forsikrings- og serviceaftalen udvikles evt. som tillægsydelser, der 
kan til- eller fravælges. 
 
I henhold til Energistyrelsens system og regler om energibesparelser og salg af disse, 
jf. standardværdikataloget m.v., vi der kunne opnås et investeringsbidrag ved salg af 
energibesparelser i størrelsesorden 5.000-10.000 kr. pr. varmepumpeinstallation. Re-
gistrering af energibesparelser indarbejdes i konceptet. 
 
I tilfælde af genindførelse af håndværkerfradrag og/eller investeringstilskud á la ”skrot 
dit oliefyr” vil disse ordninger også blive indarbejdet. 
 
Output 
All inclusive pakke til pilot-kunder evt. med nogle til/fra-valg. 
 
 

5.3 Udvælgelse af pilot-kunder 

Aktiviteter 
I forbindelse med diverse strategiske energiplaner for kommuner og fjernvarme-
udbygninger for varmeforsyningsvirksomheder har Grontmij viden om og føling med, 
hvor potentielle kunder med især oliefyr men potentielt også gasfyr kunne være inte-
resseret i at deltage som pilot-kunde. 
 

 Andre muligheder for at udvælge og allokere potentielle kunder er: 
- Annoncering i relevante medier, 
- Direkte kontakt gennem BBR-viden om varmeinstallationen, 
- Gennem olieselskaber og/eller oliefyrs servicevirksomheder. 

 
Det forventes, at 10-20 pilot-kunder udvælges med henblik på at tegne kontrakt om 
installation af varmepumpe under forretningskonceptet. 
 
Output 
Udvælgelse af 10-20 kunder, der seriøst er interesseret i, at udskifte eksisterende 
varmeinstallation med en varmepumpe under forretningskonceptet. 
 
 

5.4 Tilbud og aftaler 

Aktiviteter 
Konkrete tilbud til de udvalgte pilot-kunder udarbejdes under all inclusive konceptet. 
 
Evt. til- og fravalg forhandles individuelt. 
 
Output 
Konkrete aftaler med pilot-kunder om udskiftning af eksisterende varmeinstallation til 
varmepumpe under konceptet. 
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5.5 Implementering 

Aktiviteter 
De aftalte installationer gennemføres. 
 
Output 
10-20 gennemførte VP installationer som pilot-kunder. 
 
 

5.6 Kundeopfølgning 

Aktiviteter 
Kundeopfølgningen består i et individuelt kundebesøg for nærmere at afdække kun-
depræferencer, overvejelser ifm. at deltage som pilot-kunde, anbefalinger fremadret-
tet m.v. 
 
Kundedialogerne bruges aktivt i den fremadrettede indsats ifm. med mulige tilpasnin-
ger og justeringer i konceptet samt ifm. den forventede fremadrettede markedsind-
sats. 
 
Output 
Kunde-input ifm. evt. tilretninger i konceptet og den fremadrettede markedsindsats. 
 
 

5.7 Evaluering og rapportering 

Aktiviteter 
Pilot-projektet evalueres og rapporteres med særlig fokus på, hvorledes konceptet 
klarer sig i konkurrence med de andre koncepter, som enten er i demonstration (”køb 
af varme” fra varmeforsyningsselskaber, OK-leasing model m.fl.). 
 
Endvidere vurderes og foreslås mulige justeringer elementer i konceptet samt, i hvil-
ket omfang konceptet kan penetrere markedet substantielt. 
 
Planen for formidling og markedsføring vil i høj grad afhænge af evalueringen af kon-
ceptets levedygtighed og forventede markedsandel. 
 
Output 
Evaluering og rapportering af konceptets levedygtighed og forventede markedsandel. 
Endvidere evt. anbefalede justeringer af elementer i konceptet. 
 
 
 

5.8 Plan for formidling og markedsføring 

Aktiviteter 
Baseret på resultaterne under foregående evaluering af koncept og markedsforhold 
udarbejdes en detaljeret plan for formidling og markedsføring. 
 
Output 
Konkret plan for formidling og kommerciel markedsføring. 
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6 ORGANISATION 

Grontmij vil agere som projektleder og generel rådgiver igennem alle aktiviteter i pro-
jektet. Grontmij vil være ansvarlig for gennemførelsen af projektet mht. kvalitet, tid, 
rapportering m.v. 
 
Teknologisk Institut vil assistere Grontmij specielt mht. den detaljerede tekniske råd-
givning om varmepumper, og vil i form at den tætte tilknytning til VPO støtte og sup-
portere VPO’s deltagelse i projektet. Særligt vil Teknologisk Institut aktivt deltage i og 
understøtte det formelle samarbejdet mellem VPO og VPF. 
 
Nordea Finans vil være ansvarlig for at yde finansieringen og integrere forsikrings-
produktet i all inclusive pakken i lånefinansieringen. 
 
Marsh forsikringsmægler vil i samarbejde med Nordea Finans være ansvarlig for at 
finde det rette forsikringsselskab, hvormed forsikringsproduktet kan udvikles. 
 
 
 

7 TIDSPLAN OG ØKONOMI 

Pilot-projektet forventes at løbe over ét år fra aug. 2015 til sommerferien 2016. 
 
En overordnet tids-, aktivitets- og ressourceplan ses i figuren herunder. 
 

 
 

Figur 10: Overordnet tids-, aktivitets- og ressourceplan. 

Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Timer

Projektledelse 50

Mobilisering og opstart 50

- mobilisering af team og opstartsmøde

Udarbejdelse af pilot-pakke 90

- finansiering

- garanti og forsikring

- service og vedligehold

Udvælgelse af pilot-kunder 80

- udvælgelse af 10-20 pilot-kunder

Tilbud og aftaler 110

- tilbud og salg af VP-installation

- aftale/kontrakt

Implementering 120

- installation og VVS arbejder

Kundeopfølgning 100

- opfølgning på installation og aftaler

Evaluering og rapportering 90

- evaluering

- rapportering

Plan for formidling og markedsføring 60

- formidling

- markedsføring

Milepæle

750

2015 2016
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Projektet forventes at kunne gennemføres med et tidsforbrug på 750 timer fordelt 
mellem alle parterne.  
 
Med en gennemsnitlig timepris på 950 kr./time beløber det sig til 712,500 kr. ekskl. 
moms. 
 
Omkostninger til kørsel, formidling m.v. forventes ikke at overstige ca. 20.000 kr. 
 
Al hardware og installation i relation til pilot-kunderne finansieres via konceptet, som 
var konceptet fuldt kommercielt. 
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