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TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar over udkast til bekendtgø-
relse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af 
olie- eller gasfyr (skrotningsordningen) 
 

Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 4. april 2022 fremsendt hø-
ring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper 
ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordningen) og anmodet om at 
modtage høringssvar senest den 2. maj 2022. 
 
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved 
skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordningen), herefter benævnt ”ud-
kastet”, berører et vigtigt arbejdsområde for TEKNIQ Arbejdsgivernes med-
lemsvirksomheder, og vi indgår derfor gerne i det fortsatte samarbejde på 
området. 
 
Udkastet giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærknin-
ger. 
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne har d. 12. maj og d. 10. september 2020 afgivet hø-
ringssvar på bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved 
skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordningen). Dengang påpegede vi 
bl.a., at krav om at man installerer en hovedmåler til elafregning bør udgå. 
Vi er derfor tilfredse med, at der med udkastet er lagt op til at dette krav 
udgår. 
 
Selvom udkastet således i nogen grad imødekommer de problemer, vi har 
påpeget med skrotningsordningen, forventer vi fortsat ikke, at skrotnings-
ordningen vil være i stand til at indfri sit potentiale.  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne er tilhænger af, at man anvender offentlig støtte til 
den generelle udbredelse af varmepumper og derigennem sætter fart i den 
grønne omstilling. Omvendt er TEKNIQ Arbejdsgiverne grundlæggende 
imod, at man med offentlig støtte favoriserer nogle forretningsmodeller 
over andre – som det er tilfældet med varmepumper på abonnement. 

Energistyrelsen  
 
Pr. mail til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk 
med kopi til mbha@ens.dk 
 



 
2 

 

Paul Bergsøes Vej 6 
2600 Glostrup 
 
Billedskærervej 17 
5230 Odense M 
 
Telefon 4343 6000 
tekniq@tekniq.dk 
www.tekniq.dk 
 
 
Dato:  2. maj 2022 
 
Side 2/2 
 

TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.100 virksomheder inden for el, vvs og metal  

med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr. 
med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.  
 

Varmepumper på abonnement har trods betydelig og årelang offentlig 
støtte opnået en meget begrænset udbredelse.  Skal offentlig støtte til 
denne særlige forretningsmodel fortsætte, bør det sikres, at konkurrencen 
udbredes, så støtten ikke forbeholdes nogle få aktører. Det indebærer, at 
indgangsbarrierer for nye virksomheder til selv at implementere forret-
ningskonceptet, bliver så lave som muligt. TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefa-
ler derfor, at Energistyrelsen i højere grad tillader virksomhederne selv at 
videreudvikle og justere konceptet. Dette omfatter bl.a. kravene til kapital, 
geografisk dækning og administrativt setup. Denne fleksibilitet vil åbne for 
flere markedsaktører og stimulere konkurrencen på området til gavn for 
den enkelte forbruger. TEKNIQ Arbejdsgiverne står gerne til rådighed for en 
drøftelse af de nærmere rammer. 
 
Det fremgår ikke af udkastet, hvad der skal ske med eventuelt ubrugte mid-
ler og uudnyttede tilsagn. På trods af, at de kraftigt stigende energipriser 
alt andet lige vil medføre, at efterspørgslen efter almindelige varmepum-
per såvel som varmepumper på abonnement stiger, og uudnyttede midler i 
puljen derfor vil blive lavere end tidligere, bør dette afklares. Derfor anbe-
faler TEKNIQ Arbejdsgiverne, at der forlods tages stilling til hvordan disse 
midler udnyttes, så de bedst muligt understøtter konverteringen af oliefyr 
til fordel for varmepumper. Konkret foreslår vi, at uudnyttede midler årligt 
overføres til bygningspuljen og dér øremærkes varmepumper. I modsat 
fald er der risiko for, at udfasningen af naturgas- og oliefyr ikke får den 
støtte, som blev aftalt med Energiaftalen, eller at man vil være nødsaget til 
at forlænge støtteordningen betydeligt og dermed forsinke udfasningen af 
oliefyrene. Denne bekymring skal særligt ses i lyset af, at varmepumper på 
abonnement - trods betydelig offentlig støtte gennem en årrække - kun har 
opnået en meget begrænset udbredelse, hvorfor det kan vise sig overor-
dentligt vanskeligt at udnytte de årligt afsatte midler til forretningskoncep-
tet.  
 
På den baggrund opfordrer TEKNIQ Arbejdsgiverne til at skrotningsordnin-
gen evalueres årligt henblik på at gøre det muligt at foretage justeringer, 
som kan sikre den bedst mulige opfyldelse af formålet med indsatsen og en 
effektiv udnyttelse af de afsatte midler. 
 
Med venlig hilsen   

  

  

Simon O. Rasmussen   

Underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne    

 


