
Webinar om energirenovering, 

udskiftning af varmekilde og 

tilskudsmuligheder 



• Malene Aaby

• Civilingeniør og energirådgiver

• Energirådgiver på vegne af Energistyrelsen v. SparEnergi.dk



Agenda

• Kort intro til SparEnergi.dk 

• Klimaskærm

• Varmekilde

• Tilskud

• Spørgsmål



Hvad er SparEnergi.dk?



• Casebanken på SparEnergi.dk

• Find et hus der ligner dit

• Kan du bruge nogle af deres erfaringer?

Casebanken



• Casebanken på SparEnergi.dk

• Find et hus der ligner dit

• Kan du bruge nogle af deres erfaringer?

Bygningsguide

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bygningsguiden


http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/goer-det-selv-guides


Videoer og guidelines til Gør-det-selv

på SparEnergi.dk 



Efter 1977 Energirenoveret Nyt hus

Fjernvarme 16,1 MWh 13,2 MWh 5,2 MWh

Naturgas 1.700 m
3

1.400 m
3

470 m
3

Olie* 1.900 liter 1.550 liter -

Elvarme* 15.400 kWh 12.600 kWh -

Varmepumpe 5.100 kWh 4.200 kWh 1.500 kWh

Typisk varmeforbrug for 130 m2 bolig:

* Hvis du energirenoverer, bør du overveje at erstatte elvarme eller olie med en anden opvarmningsform. Af samme 

grund er der ingen tal under Nyt hus, da man ikke vil opføre et nyt hus med disse opvarmningsformer.

Efter 1977 Energirenoveret Nyt hus

Fjernvarme 11.270 kr/år 9.240 kr/år 3.640 kr/år

Naturgas 11.900 kr/år 9.800 kr/år 3.290 kr/år

Olie* 20.900 kr/år 17.050 kr/år -

Elvarme* 15.400 kr/år 12.600 kr/år -

Varmepumpe 5.100 kr./år 4.200 kr/år 1.500 kr/år



Typisk elforbrug – 2 voksne, 1 teenager og 1 
barn



De 3 trin til en lavere varmeregning, 

når man kender sit forbrug



Klimaskærmen



• Sådan forsvinder varmen ud af huset

1. Se på boligen

- Klimaskærm



Klimaskærm

Efterisolering af loft



https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/energiloesninger


Varmeanlæg



Udfasning af oliefyr

• Politisk aftale fra 2012 

• 2013: Du må ikke installere oliefyr og naturgasfyr i nye bygninger

• 2016: Du må ikke installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med 

mulighed for fjernvarme eller naturgas. Du må gerne reparere dit fyr

• Fokus på at sætte fart på udskiftningen af oliefyr

• Tjek olietanken – hvornår skal den skiftes? (levetid på 25-50 år)

• 2020: Udfasning af olie- og gasfyr – skal erstattes af grøn fjernvarme og 

varmepumper



Nye afgifter i 2021

Afgift på fossile brændsler

• Energiafgiften hæves fra 20,04 øre/kWh til 22,4 øre/kWh

• Det svarer til en stigning på ca. 10%

• Ændringen gælder for alle sektorer, både virksomheder, husholdning og 

fjernvarme

• Formålet med ændringen er at gøre det mindre attraktivt at anvende fossile 

brændsler til rumvarme.

Elvarmeafgift til rumopvarmning – Forbrug over 4.000 kWh/år

• Elvarmeafgiften på el anvendt til rumvarme fjernes (planlagt til 15,5 øre/kWh 

i 2021, mens den i 2020 er 21 øre/kWh), så afgiften svarer til EU-

minimumsbeløb på 0,8 øre/kWh for husholdninger.

• Formålet med ændringen er at gøre det mere attraktivt at anvende 

varmepumper til rumvarme.



2. Overvej din varmeform 

– Ny varme



Varmeanlæg



Varmeanlæg



Sådan ser et varmepumpeanlæg ud

Luft til vand Jordvarme



Jordvarme

FORDELE

• Ren og driftssikker løsning

• Kræver kun et minimum af 

vedligehold

• Billig i drift – stor besparelse i 

forhold til andre former for 

opvarmning

ULEMPER

• Kræver plads til jordslanger

• Større investering



Luft til vand-varmepumpe

FORDELE

• Ren og driftssikker løsning

• Kræver kun et minimum af 

vedligehold

• Billig i drift – stor besparelse i 

forhold til oliefyr

• Kan installeres gennem de nye 

abonnementstilbud

ULEMPER

• Kræver plads til udedel ved 

husmur

• En smule støj fra udedel



Placering af udedel for 

luft-til-vand-varmepumpe

STØJ

• Placer væk fra soveværelser

• Placer på blødt underlag

• Brug evt. støjskærme

Brug evt. Energistyrelsens 

støjberegner: stoejberegner.ens.dk

Hårdt underlag

Blødt underlag

Blødt underlag

og støjskærme



Varmepumpelisten



FORDELE

• Ren, driftssikker og 

pladsbesparende opvarmning

• Nemt skifte fra olie- og gasfyr

ULEMPER

• Ikke tilgængelig overalt

Priserne varierer fra sted til sted – se 

priser for dit område på 

SparEnergi.dk/nyvarme

Fot

o

Fjernvarme



Pillefyr

FORDELE

• Billig basisinstallation

• Stor besparelse i forhold til oliefyr

ULEMPER

• Kræver plads (minimum 9 m2 til 

opbevaring af træpiller)

• Kræver separat fyrrum

• Kræver en vis arbejdsindsats



Tilskud

Tilskudsordning til boligejerne (Bygningspuljen)

• Få tilskud til energirenovering og/eller udskiftning af 

varmekilde.

• Tre ansøgningsrunder (stadig i høring)

Fjernvarmepuljen

• Tilskud til fjernvarmeværkerne, som gør det billigere at 

konvertere til fjernvarme.

Afkoblingsordningen

• Mulighed for gebyrfritagelse ifm. afkobling af gasnettet.

Håndværkerfradrag

• Brug håndværkerfradraget til at trække arbejdsløn til 

energirenoveringer og klimatiltag fra i skat. Bemærk, at du 

ikke kan få tilskud og fradrag til det samme projekt.



Tilskud – Hvad gives der tilskud til?



Tilskud – Så meget kan du få

Typiske tilskud (140 m2 hus)

Indtast din adresse og se, hvad du ca. kan få i tilskud på 

sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/tilskudsberegner

Eksisterende 

tilskudssatser

Nye tilskudssatser 

i høring

Isolering af massiv ydervæg 60.000 kr. 46.000 kr.

Efterisolering af loft 17.000 kr. 13.000 kr.

Udskiftning af vinduer 68.000 kr. 46.000 kr.

Skift til luft-til-vand varmepumpe 24.000 kr. 22.000 kr.



Tilskud – Det skal du huske 

Søg først

Man skal søge og have tilsagn om 

tilskuddet FØR man går i gang med 

projektet.

Energimærke

Bygningen skal være energimærket efter 

1. oktober 2012. Kravet gælder dog ikke 

for konvertering til varmepumpe.

Hvor skal man søge?

Søg via SparEnergi.dk/tilskud

Hvornår skal man søge?

7. april (og igen til august og 

oktober/november)

Se, hvordan du søger på SparEnergi.dk/tilskud



Se hvordan du søger på SparEnergi.dk/tilskud

Tilskud – Hvordan laver du en ansøgning?



Sådan kommer du videre



Find boligens energimærkningsrapport



VE-ordning

VE står for vedvarende energi:

– Varmepumper

– Solvarme

– Solceller

– Biobrændsel

VE-godkendte installatører og montører har dokumenterede kompetencer til at 

installere dit VE-anlæg korrekt.

Krav om VE-godkendt installatør til varmepumper med tilskud pr. 1. april 2021.

Find en VE-godkendt installatør på SparEnergi.dk/ve-liste




