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grundene til, at vi lavede abonnementsordningen, 
var, at det i mange tilfælde er en barriere, at investe-
ringerne for at købe varmepumpen er store. Derfor 
ønskede man politisk at fremme nye forretningsmo-
deller, hvor husejeren ikke skal ud og låne en masse 
penge, siger Renato Ezban og fortsætter:

– Ordningen omfatter ikke så mange anlæg (1.750, 
red.), men vi regner med, at det er nok til at udvikle 
markedet, så ordningen med at få varmepumper på 
abonnement kan overleve på markedsmæssige vilkår 
på længere sigt.

I EnergiTjenesten er man glad for den nye abonne-
mentsordning. 

– Jo flere forskellige løsninger der findes, jo bedre. 
Generelt oplever vi, at de fleste ved, der er forskellige 
muligheder for at få tilskud, men de kender ikke ord-
ningerne i detaljer. Så det bedste råd til folk er altid 
at gå ind på Sparenergi.dk (som Energistyrelsen står 
bag, red.), hvor man kan få et overblik, siger Carsten 
Vejborg.

MÅSKE BRUG FOR FLERE ORDNINGER
Om de nuværende ordninger er nok til at skubbe 
oliefyret helt ud af danskernes hjem, må tiden vise.

– Men uanset hvad tror jeg, varmepumperne 

Hverdagen blev lettere, lunere og 
mindre beskidt for de fleste dan-
skere, da de i 1960’erne i stor stil fik 
installeret oliefyr. Det fortæller Jytte 
Thorndahl, museumsinspektør på 
Energimuseet.

– En tidligere elinstallatør har fortalt 
mig, at han installerede et oliefyr 
om dagen, da han begyndte i 1964. 
Oliefyret var revolutionerende, fordi 
det afløste koksfyr, petroleumsovne 
og kaminer, hvor man fyrede med 
træ, kul eller koks, der svinede og 
krævede meget arbejde, fordi man 
skulle fyre hele tiden. Oliefyret kørte 
af sig selv og sikrede varmt vand og 
varme i radiatorerne på samme tid, 
siger hun.

Oliefyrets popularitet fik dog en 
brat ende i 1970’erne, hvor oliekrisen 

kommer til at brage derudad, fordi folk kan se, det er 
en langtidsholdbar løsning, og at de sparer penge i 
sidste ende, siger Tue Patursson.

Gunnar Olesen er enig, men han tror, der bliver be-
hov for en ekstra håndsrækning til yderområderne.

– Vi har i VedvarendeEnergi foreslået en stats-
garanti til udskiftning til varmepumper og anden 
energirenovering for yderområder, så alle danske 
husejere kan få adgang til de samme lån med lave 
renter til at investere i for eksempel varmepumper, 
siger han. 

kradsede, og oliepriserne eksplode-
rede. 

– Jeg har interviewet en familie, der 
fortalte, at de slet ikke havde penge 
til olie. De købte i stedet en brænde-
ovn til stuen, fordi træ var billigere. 
Da det var husets eneste varmekilde, 
slæbte hele familien madrasserne 
ind omkring brændeovnen og sov 
dér, fortæller Jytte Thorndahl. 

Mange andre skaffede sig bræn-
deovne, ligesom det blev meget 
almindeligt at skifte oliefyret ud med 
et kombifyr, så man kunne fyre med 
træ, kul eller energikoks og kun bruge 
olie i nødstilfælde.

– Fra 1980’erne og fremefter blev 
der taget politiske beslutninger om 
at udbygge fjernvarmen i Danmark. 
Både store og små landsbyer blev 

Oliefyret gjorde hverdagen lettere
Varmepumpen er 2010’ernes darling, men i 1960’erne  
var det oliefyret, der havde den rolle. 

tilsluttet kraftvarmeværk. Og fra 
1990'erne og frem kom der naturgas i 
mange byer, og man så de første sol-
paneler og mulighed for jordvarme. 
Klimadagsordenen kom i fokus, og 
herefter gik det kun ned ad bakke for 
oliefyret, siger Jytte Thorndahl.

Sådan gør du, hvis du  
vil skifte oliefyret ud
1. Få en energivejleder til at lave en gennemgang 
af dit hus. Find rådgiver på sparenergi.dk (skriv 
BedreBolig i søgefeltet) eller energivejlederen.dk 
(søg en, der er uddannet i både klimaskærm og 
installationer). Pris for rådgivning: 3.000-4.500 kr.

2. Undersøg mulighederne for tilskud på 
sparenergi.dk 

3. Kontakt en vvs’er (via vp-ordning.dk eller 
sparenergi.dk), der kan stå for installation af 
varmepumpe og sløjfning af olietank.


