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Til Energistyrelsen 

 

Sendt pr. mail til ens@ens.dk 

med kopi til mbha@ens.dk 

 

 

 

 

 
TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på høring over  
udkast til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til var-
mepumper i bygninger til helårsbeboelse (Varmepumpepuljen) 
 

Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 8. september 2022 fremsendt udkast 

til bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til 

helårsbeboelse i høring. 

 

Konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse berører vigtige ar-

bejdsområder for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder, og vi indgår 

derfor gerne i det fortsatte samarbejde på området. 

 

Bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til hel-

årsbeboelse, herefter kaldet ”udkastet”, giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til 

følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Ca. 4-500.000 bygninger skal have ny opvarmningsform i de kommende år og 

mere end halvdelen forventes at få varmepumper. Stort set alle ejerne af disse 

bygninger vil ønske at kunne få tilskud til deres konvertering. Derfor er det meget 

vigtigt, at man administrativt har et setup for tilskud, som understøtter den en-

kelte bygningsejer og understøtter aktørerne på markedet bedst muligt. 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne har løbende været i dialog med Energistyrelsen med hen-

blik på at få den hidtidige Bygningspulje optimeret og at gøre den lettere at bruge 

for ejere af olie- naturgas- eller træpillefyr, elvarme eller i nogle tilfælde fjern-

varme. Der er løbende foretaget vigtige justeringer af Bygningspuljen, som har be-

tydet, at processen omkring ansøgning og sagsbehandling er blevet forbedret. 

 

Som det fremgår af udkastet, blev det med Klimaaftale om grøn strøm og varme 

2022 besluttet at give tilskudspuljen et serviceeftersyn, som skal pege på, hvordan 

det gøres mere enkelt for den enkelte borger og almene boligorganisationer, at 

søge om støtte til at udskifte olie-og gasfyr, samt hvordan sagsbehandlingstiderne 

kan nedbringes. I den forbindelse blev det besluttet at opsplitte Bygningspuljen i 

to.  
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Med udkastet lægges derfor op til en opsplitning af bygningspuljen i to puljer mål-

rettet hhv. konverteringer og generelle energibesparende foranstaltninger. Samti-

dig lægges der op til, at sagsbehandlingen i højere grad skal automatiseres. Ende-

lig lægges der op til en mere ensartet tilskudsstruktur. Samlet set vurderer  

TEKNIQ Arbejdsgiverne, at ændringerne vil forenkle ansøgningsprocessen og bør 

på den baggrund medføre en væsentligt mindsket sagsbehandlingstid. Dette er 

meget positivt. 

 

Ændringerne af tilskudssystemet ændrer imidlertid ikke på, at tilskudsmidlerne 

fortsat vil blive udmøntet gennem ansøgningsrunder. Derfor vil de fleste ansøgere 

fortsat være nødsaget til at afvente næste puljeåbning, fortsat være henvist til at 

skulle bruge tid kø sammen med de andre ansøgere og igen skulle afvente tilsagn 

om tilskud, før de kan igangsætte skrotningen af deres gamle fyr. Derfor løser ud-

kastet kun nogle af de grundlæggende problemer, der har været med Bygnings-

puljen.  

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne ser hellere en enklere model, hvor man som fx naturgas-

fyrsejer kan igangsætte arbejdet med at skrotte fyret og så efterfølgende opnå 

fradrag for en del af udgifterne, på samme måde som det bl.a. blev praktiseret 

med håndværkerfradraget.  TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker i den forbindelse, 

at der i Holland findes en lignende støtteordning til varmepumper, som giver 

støtte til varmepumper op til 1 år efter, at varmepumpen er installeret, og opfor-

drer Energistyrelsen til at undersøge, om der er tiltag i den Hollandske støtteord-

ning, der kan kopieres og medvirke til at smidiggøre den danske tilskudsordning. 

Link til den hollandske støtteordning til varmepumper: ISDE: Varmepumpe hus-

ejere (rvo.nl) 

 

Endelig gør TEKNIQ Arbejdsgiverne opmærksom på, at tilskudspuljen fortsat vil 

være voldsomt underfinansieret. Det er TEKNIQ Arbejdsgiverne vurdering, at 

skrotningen af bl.a. naturgas- og oliefyr til fordel for varmepumper alene i 2023 vil 

overstige 50.000 stk. Skal puljen svare til dette behov, skal puljen være på ca. 850 

mio. kr. i 2023.  

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-

ringssvar. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Simon O. Rasmussen 

Underdirektør 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/warmtepomp
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/warmtepomp

