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Du kan nu få op til 20.000 kr. 

i tilskuD, hvis Du skifter Dit 

gamle oliefyr uD meD en 

moDerne varmeløsning.



Til etablering af solvarmeanlæg 
ydes et tilskud på 25 % af 
investeringsomkostningerne 
til solvarmeanlægget 

Har du et oliefyr stående i kælder eller 
bryggers, kan du fra 1. marts 2010 få til-
skud fra staten, hvis du vælger at skifte det 
ud med en moderne varmeløsning. Tilskud-
det er afhængigt af, at du skrotter dit 
oliefyr og erstatter det med en af følgende 
løsninger:

fjernvarme
Jordvarme 
luft-vand varmepumpe 
solvarmeanlæg
 
tilskuddet ydes på betingelse af, at det oliefyr, du 
hidtil har brugt til opvarmning af boligen,  
bliver fjernet ved installationen af det nye  
opvarmningssystem. 

Du kan få tilskud, uanset om du bor i enfamiliebolig eller i flerfamiliebolig. tilskuddene fordeler sig 
således:

Enfamilieboliger:
til etablering af jordvarme (væske-vand varmepumpe) ydes et tilskud på kr. 20.000*.•	
til etablering af luft-vand varmepumpe ydes et tilskud på kr. 15.000*.•	
til etablering af fjernvarme ydes et tilskud på kr. 10.000.•	
til etablering af solvarmeanlæg ydes et tilskud på 25 % af investeringsomkostningerne til sol-•	
varmeanlægget.

Flerfamilieboliger:
til etablering af væske-vand varmepumpe (jordvarme) ydes et tilskud på 25 % af investerings-•	
omkostningerne, dog maksimalt kr. 10.000 pr. boligenhed.
til etablering af luft-vand varmepumpe ydes et tilskud på 25 % af investeringsomkostningerne, •	
dog maksimalt kr. 10.000 pr. boligenhed.
til etablering af fjernvarme ydes et tilskud på 25 % af investeringsomkostningerne, dog  •	
maksimalt kr. 10.000 pr. boligenhed.
til etablering af solvarmeanlæg ydes et tilskud på 25 % af investeringsomkostningerne til sol-•	
varmeanlægget.

hvis man bor i et fjernvarmeområde, er det kun muligt at få tilskud til installation af  
fjernvarme.

*produkterne skal være godkendt af energistyrelsen. spørg din installatør til råds om godkendte produkter eller gå ind på 
energistyrelsens hjemmeside www.skrotditoliefyr.dk.

tilskuDsbeløbenes størrelser

Få op Til 
20.000 kr. 

i Tilskud



Til etablering 
af jordvarme 
ydes et tilskud 
på kr. 20.000

tilskud eller ej. Der er en lang række gode grunde til at udskifte et ineffektivt oliefyr med en vedva-
rende energiløsning som varmepumpe eller solvarme.

for det første er det en god idé for din pengepung. afhængig af din boligs størrelse og antallet af 
beboere har f.eks. en varmepumpe typisk tjent sig hjem på mellem fem og otte år.

for det andet betyder en investering i en moderne varmeløsning, at din økonomi bliver mindre sår-
bar over for stigninger i energiprisen.

for det tredje er moderne varmeløsninger langt mere klimavenlige. fordi de baserer sig på naturens 
energi og ikke på fossile brændstoffer, kan du med et moderne varmeanlæg sænke dit samlede 
Co2-udslip ganske betydeligt.

klog energi gir goD økonomi
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Til etablering af 
luft-vand varmepumpe 
ydes et tilskud 
på kr. 15.000

Du ringer til din installatør og får gode råd om, hvilken alternativ varmeløsning, der 
bedst afløser dit oliefyr. vedlagt dette brev finder du en liste over installatørerne i dit 
lokalområde. Du kan også hente inspiration på hjemmesiden www.klogenergi.dk. 

når du har besluttet dig for, hvilken løsning du gerne vil have, kontakter du din instal-
latør med henblik på at få et bindende tilbud på køb og installation af det pågældende 
produkt. tilbuddet skal indeholde en samlet pris for købet og arbejdet med installation 
af produktet, inklusive moms. hvis tilbuddet angår solvarmeanlæg, skal det fremgå, 
hvilken supplerende varmekilde, der eventuelt installeres, og hvad prisen for køb og in-
stallation af selve solvarmeanlægget udgør. husk at få tilbuddet elektronisk, så du kan 
ansøge online hos energistyrelsen. vær opmærksom på, at tilbuddet skal være gyldigt, 
når du sender det ind med ansøgningen.

herefter går du ind på skrotningssekretariatets hjemmeside www.skrotditoliefyr.dk og 
udfylder ansøgningsskemaet elektronisk. Det elektroniske tilbud fra installatøren skal 
vedhæftes onlineansøgningen.

har du ikke adgang til internettet, kan du få ansøgningsskemaet tilsendt med  posten. 
Du bestiller skemaet hos skrotningssekretariatet på tlf. 7220 3040.

herefter behandles din ansøgning, og du får svar fra skrotningssekretariatet, om du er 
tildelt tilskud eller ej. Du får også besked om, hvad du videre skal foretage dig.

hvaD gør Du nu? 



Denne pjece er udarbejdet af tekniQ installatørernes organisation

tekniQ repræsenterer over 3.000 tekniske installationsvirksomheder. installationsbranchen be-
skæftiger i alt 45.000 medarbejdere og har en samlet årlig omsætning på ca. 50 mia. kr.  
medlemsvirksomhederne beskæftiger sig med tekniske installationer i byggeriet. Det gælder både 
traditionelle områder inden for el, vand og varme og andre områder som intelligente  
bygningsinstallationer (ibi), indeklima og ventilation, tele- og datakommunikation, automatisering, 
sikring og overvågning, sprinkling, tag- og facadearbejde, energieffektivisering samt alternativ 
energi.
 
tekniQ installatørernes organisation, paul bergsøes vej 6, 2600 glostrup. tlf. 4343 6000.  
www.tekniq.dk. 

Læs mere på www.klogenergi.dk


