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Ny elaftale gør varmepumper billigere
  Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik 
i november en aftale, der sænker afgifterne på strøm til 
opvarmning.

  Ændringerne træder i kraft 1. januar 2019, hvor 
elvarmeafgiften pr. kWh sænkes fra 40,5 til 30,5 øre.

  Fra 2020 sænkes afgiften med ekstra 15 øre pr. kWh.

  Besparelsen for et typisk parcelhus på 130 m2 fra  
1960’erne/1970’erne med varmepumpe  
vil være på omkring 500 kr. om året i  
2019 og omkring 1.300 kr.  
om året i 2020.

Kilde: Bolius.dk
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Farvel til oliefyret  
– goddag til varmepumpen

Vi er 140.000 oliefyr fra at nå målet om at udfase 
oliefyret i Danmark. Tilskudsordninger og sænkning af 

elvarmeafgift får udviklingen til at gå den rette vej. Men 
mange boligejere tøver stadig med at investere mange 

penge i mere klimavenlige varmekilder.
AF: KIRSTEN MARIE JUEL JENSEN  ILLUSTRATION: LARS ANDERSEN

 T ankbiler, der kører op og ned ad villavejene 
for at poste store oliemængder ind i flertallet 
af danskernes huse, er for længst fortid. Langt 

de fleste er koblet på fjernvarme eller naturgas, og 
de steder, hvor man ikke har mulighed for dét, har 
mange skiftet oliefyret ud med et træpillefyr eller en 
varmepumpe. 

Alligevel findes der ifølge Energistyrelsen sta-
dig cirka 140.000 oliefyr – de fleste af dem i private 
boliger på landet. Ser man på regeringens energi- og 
klimapolitiske mål om, at vi skal være uafhængige 
af fossile brændstoffer i 2050, er vi altså et stykke fra 
målet endnu. 

Spørger man Energistyrelsen, er der dog ingen 
grund til bekymring.

– Vi følger udviklingen og kan se, at olieforbruget 
falder. Om det går hurtigt nok, kan man selvfølgelig 
altid diskutere. Men det er ikke noget, der giver os 
grå hår i hovedet, siger Renato Ezban, chefkonsulent 
i Energistyrelsen.

NY ELAFTALE HJÆLPER
Renato Ezban henviser til statistikken for energifor-
brug i husholdninger, som viser, at energiforbruget 
fra olie til opvarmning af boliger er faldet med cirka 
80 procent fra 1990 til 2015 og stadig falder, mens 
energiforbruget fra vedvarende energi i individuelle 
varmeanlæg i boliger (bl.a. varmepumper) omvendt 
er steget med cirka 180 procent i samme periode.

Stemningen er også optimistisk hos miljøorganisa-
tionen VedvarendeEnergi.

– Selvom der stadig er mange oliefyr, er der mange, 
der ikke bruges meget, da mange huse har både 
oliefyr og fx varmepumpe eller træpillefyr. Vort mål 


