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om nul eller et ubetydeligt antal oliefyr i drift i 2030 
er stadig realistisk, siger Gunnar Olesen, politisk 
koordinator i VedvarendeEnergi.

Tue Patursson, energiekspert i Bolius Boligejernes 
Videncenter, mener, at den nye aftale om at sænke 
prisen på strøm til opvarmning, som regeringen, 
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i no-
vember, vil skubbe endnu mere til udviklingen. 

– Udsigten til lavere elvarmeafgift vil sandsynlig-
vis få flere til at udskifte fossile opvarmningsformer 
som oliefyr og naturgas med vedvarende energi, 
siger han.

MANGEL PÅ VEJLEDNING SPÆNDER BEN
Selvom salget af varmepumper går godt med cirka 
28.000 om året, og selvom det er blevet helt forbudt at 
installere oliefyr i nybyggeri (medmindre det er uri-
meligt dyrt eller besværligt at finde andre løsninger), 
er det dog sværere end som så at få folk til at skippe 
oliefyret og købe en varmepumpe. 

– Mange af de huse, der stadig har oliefyr, er 
ældre huse. Det vil sige, at de ikke er voldsomt godt 
isolerede og kører med gamle rørsystemer. Her vil 
det kræve en gennemgang af huset for at finde ud af, 

om konstruktioner og isolation er gode nok til, at en 
varmepumpe vil kunne varme huset godt nok op, 
forklarer Tue Patursson.

Carsten Vejborg, energirådgiver i EnergiTjenesten, 
mener, at mange beholder oliefyret, fordi det virker 
uoverskueligt at finde et alternativ.

– Mange spørger deres lokale håndværker til råds, 
og så ender de ofte med at få ét råd fra den ene smed 
og et andet råd fra en anden, fordi de rådgiver ud fra 
det, de har mest erfaring med. De ville helt klart have 
mere gavn af uvildig rådgivning, hvor man kigger på 
huset og familiens vaner og behov og herefter finder 
ud af, hvilken opvarmningsform der vil være mest 
hensigtsmæssig, siger han.

TÆNK REGNESTYKKET TIL ENDE
Både Carsten Vejborg og Tue Patursson mener, at 
flere glemmer at tænke regnestykket til ende. Det 
kan virke som en stor engangsudgift at betale mellem 
15.000 og helt op til 140.000 kr. for at få installeret en 
varmepumpe alt afhængigt af pumpetypen – sær-
ligt hvis man også skal isolere eller udskifte rør. Til 
gengæld er der mange penge at spare på den årlige 
varmeregning, lyder det fra Carsten Vejborg.  

Varmeregningen er ble-
vet reduceret for familien 
Flytlie, og der er stadig 
lunt i det store hus.

Mads Flytlie planlæg-
ger at bygge et skjul 
omkring varmeblæ-
seren, så den ikke 
skæmmer huset.
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Sådan tester du, om dit hus  
er klar til varmepumpe
De fleste varmepumper har en fremløbstemperatur på 55 grader, 
mens et oliefyr har en fremløbstemperatur på 80 grader, så du er 
nødt til at teste, om du kan holde varmen med 55-60 grader i dine 
radiatorer, for at vide, om du har brug for energirenovering, før det 
kan betale sig at skifte til varmepumpe.

1. Skru fremløbstemperaturen på dit oliefyr helt 
ned. (Obs: Nogle oliekedler kan ikke tåle at blive 
skruet ned til under 60 grader). 

2. Kan du holde varmen, er ekstra isolering 
ikke absolut nødvendig. Fryser du, trænger 
huset til forbedringer. 

3.  Spørg en energivejleder til råds om, hvordan 
du skal isolere, eller om du kan nøjes med at skifte 
til radiatorer med større 
varmeflade.

Da familien Flytlie flyttede ind i et 
stråtækt hus på 247 m2 uden for Vejle, 
vidste de fra de tidligere ejere, at de 
kunne se frem til en årlig olieregning 
på godt 47.000 kr.

– Vi synes, det lød helt vildt, så vi 
besluttede os for at spare så meget på 
olien, vi kunne. Vi fik lagt nyt tag med 
isolering og isolerede flere vægge. 
Derudover brugte vi vores to brænde-
ovne ekstremt meget og fyrede med 
op til 20 rummeter træ om året. Allige-
vel brugte vi mellem 1.000 og 1.500 
liter olie om året, og vi syntes, det blev 
for dyrt, fortæller Mads Flytlie.

Familien besluttede sig derfor for at 
se sig om efter et alternativ. Første stop 
var kommunen, der dog meddelte, at 
de ikke kunne kobles på fjernvarmen. 

– Da det miljømæssige betyder en 
del for os, undersøgte vi derefter alt 
fra solceller til vindmøller. Men da vi 
har mange høje træer omkring huset, 
kunne ingen af delene lade sig gøre. 
Derfor begyndte vi at se på varmepum-
per, siger Mads Flytlie. 

Han endte med at få en rådgiver fra 
et varmepumpefirma til at komme ud 
og give tilbud.

– Han anbefalede en luft til vand-var-
mepumpe, så vi kunne koble den på 
både gulvvarme og radiatorer.

Efter at have rådført sig med venner 
og bekendte og regnet ud, at varme-
regningen med varmepumpen kunne 
komme til at ligge på 14.000-18.000 
kr. om året, takkede familien ja til 
tilbuddet.  

Prisen for anlægget inklusive instal-
lation lød på 115.000 kr., men med et 
energitilskud fra energiselskabet for 
at skippe oliefyret og et håndværker-
fradrag endte den reelle pris på cirka 
75.000 kr. 

Indtil videre er familien meget glade 
for beslutningen. Varmepumpen var 
nem at få installeret, fordi den kunne 
kobles direkte på de eksisterende 
rørsystemer til gulvvarme og radiatorer. 
Inde i huset er der ingen forandringer 
at se. Og varmepumpeblæseren, der 
står uden for huset, vil de bygge et lille 
skjul rundt om. 

Planen er at efterisolere huset, men 
allerede nu kan varmepumpen varme 
huset op.

– Der var frost forleden, og selv ved 
det vinduesparti, hvor det normalt bli-
ver køligt, holdt vi temperaturen på 21 
grader uden at have brugt brændeovn 
i flere dage. Det har vi ikke oplevet før. 
Så vi håber at skulle bruge brænde-
ovnene så lidt som muligt fremover, 
siger Mads Flytlie.

Oliefyret blev skrottet af hensyn  
til pengepung og miljø
Mads Flytlie og hans familie har netop skiftet oliefyret ud  
med en luft til vand-varmepumpe.      

– Besparelsen ligger i gennemsnit på mellem 50 og 
65 procent på den årlige varmeregning afhængigt 
af, hvor gammelt oliefyret har været, og hvor godt 
isoleret huset er, siger han.

Tilbagebetalingstiden afhænger af, hvor dyr en 
varmepumpe du har valgt, og hvor meget du har 
isoleret.

– Men huset springer én og nogle gange to klasser 
op på energimærkeskalaen ved at skifte fra oliefyr 
til varmepumpe. Det øger husets salgsværdi, siger 
Carsten Vejborg.
 
TILSKUDSORDNINGER HJÆLPER 
At strøm til opvarmning bliver billigere fra 2019 
er som sagt også en faktor, du skal regne ind. Og 
derudover er der flere tilskudsordninger, der gør 
energirenovering og udskiftning af oliefyr billigere, 
end du måske tror. For eksempel kan du nu få en var-
mepumpe på abonnement. Energistyrelsen har ydet 
tilskud til fem forskellige varmepumpeleverandører, 
som kan installere og drive en varmepumpe i dit hus. 
Du betaler for den varme, du bruger, men ikke for 
varmepumpen. 

– Leverandørerne fortæller, at det går godt. En af 
Kilder: Carsten Vejborg, Energitjenesten og Tue Patursson, Bolius


