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Amaliegade 44 
1256 København K 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Til Høringsparterne 
 
 
 
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varme-
pumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordningen) 
 
 
Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om tilskud 
til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (Skrotnings-
ordningen) i høring.  
 
Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, http://www.hoeringspor-
talen.dk/.  
 
Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar  

 
senest den 10. september 2020. 

 
Baggrund og indhold 
Bekendtgørelsen udstedes som led i udmøntningen af initiativer i klimaafta-
len, og vil føre til et antal ændringer ift. bekendtgørelse nr. 853 af 10. juni 
2020 om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af oliefyr, som er 
udstedt som led i udmøntningen af initiativer fra Energiaftale af 29. juni 2018. 
Med vedtagelsen af den nye bekendtgørelse vil den gældende bekendtgø-
relse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af oliefyr ophæ-
ves. Dog vil energitjenesteleverandører i medfør af bekendtgørelse nr. 853 
af 10. juni 2020 kunne søge om prækvalifikation med virkning for den kom-
mende bekendtgørelse. 
 
Med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 afsættes der flere midler til 
Skrotningsordningen, og det vil være muligt for prækvalificerede energitjene-
steleverandører at ansøge om tilsagn fra 1. oktober, hvor den nye bekendt-
gørelse træder i kraft. Baggrunden for den nye bekendtgørelse er udmønt-
ning af de ændrede rammer for Skrotningsordningen fra Klimaaftalen af 22. 
juni mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Soci-
alistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternati-
vet. 
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Det blev i Energiaftalen af 29. juni 2018 besluttet at afsætte 20 mio. kroner 
årligt i perioden 2021-2024 til fremme af individuelle varmepumper ved skrot-
ning af oliefyr i bygninger uden for de kollektive fjernvarme- og gasnet. I for-
bindelse med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 blev det besluttet, 
at Skrotningsordningen også skal omfatte tilskud til gasfyr, og at Skrotnings-
ordningen således giver mulighed for tilskud til varmepumper på abonnement 
ved konvertering af olie- eller gasfyr uden områder, der er besluttet udlagt til 
fjernvarme. Ligeledes er der blevet truffet politisk beslutning om at fremrykke 
ordningen til 2020. 
 
Udstedelse af bekendtgørelsen er dog betinget af, at Finansudvalget med 
aktstykke godkender bevillingen for ordningen og fremrykning af indsatsen 
til start i 2020.  
 
Bekendtgørelsen sendes i høring med rettelsesmarkeringer for at tydelig-
gøre ændringerne til opfølgning af klimaaftalen. Materialet fra den tidligere 
høring fra den 9. april til den 13. maj 2020, herunder høringssvar og hø-
ringsnotat, kan findes på høringsportalen.  
 
Formålet med tilskudspuljen om Skrotningsordningen er at tilskynde flest mu-
lige olie- og gasfyrskonverteringer til varmepumper. Med henblik på at opnå 
en stor tilskyndelseseffekt har forligskredsen besluttet, at ordningen udmøn-
tes som en abonnementsordning, hvor varmepumper installeres hos byg-
ningsejere på fjernvarmelignende vilkår.  
 
Konkret støtter puljen en række virksomheders eller konsortiers (energitjene-
steleverandørers) indkøb af varmepumper, som de efterfølgende installerer 
hos kunder og dermed påtager sig ansvar for investering, installation og drift 
af til bygningsopvarmning mod skrotning af kundernes oliefyr. Kunderne be-
taler typisk et engangsbeløb for tilslutning, en fast månedlig abonnementsaf-
gift og en pris for forbrugt varme. 
 
Der kan ydes tilskud med op til 25.000 kr. pr. varmepumpe, dog maks. 45 % 
af de støtteberettigede omkostninger. 
 
Krav  
Bekendtgørelsen etablerer, afgrænser og fastsætter kriterier for tildeling af 
midler for tilskudspuljen om Skrotningsordningen. Tilsagn om tilskud kan 
alene gives til energitjenesteleverandører, der er prækvalificeret af Energi-
styrelsen, og som opfylder de gældende bedømmelseskriterier og krav ved 
prækvalifikation som indeholdt i bekendtgørelsen.  
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I den forbindelse gøres opmærksom på kriteriet for tilstrækkelig kapital. For 
at sikre at energitjenesteleverandørerne effektivt kan gennemføre installation 
af varmepumper på abonnement under Skrotningsordningen hos varmekun-
der, er der sat krav om, at energitjenesteleverandøren skal sandsynliggøre 
at have kapital til minimum at kunne installere 100 varmepumper. Dette gøres 
ved, at energitjenesteleverandøren dokumenterer at have rådighed over den 
fornødne kapital eller at have indgået aftale med en investor.  
 
Når energitjenesteleverandører er blevet prækvalificeret, kan de løbende ind-
give ansøgninger om tilsagn om tilskud via en ansøgningsportal, som offent-
liggøres på Energistyrelsens hjemmeside og på www.statens-tilskudspul-
jer.dk. Det er vigtigt at bemærke, at Energistyrelsen skal have modtaget an-
søgninger om tilsagn vedhæftet underskrevne betingede kontrakter, som er 
indgået med en eller flere varmekunder, inden den 1. december i det kalen-
derår, hvorfra der søges tilskud. Energistyrelsen behandler ansøgninger i 
den rækkefølge, som de kommer i. 
 
Den foreslåede skrotningsordning vil udgøre statsstøtte, jf. TEUF artikel 
107, stk. 1, og skal anmeldes til Europa-Kommissionen i henhold til den ge-
nerelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte (Forordning 651/2014 af 
17. juni 2014) og vil blive administreret i overensstemmelse hermed.  
 
Mulighed for at ansøge om prækvalifikation 
Med indeværende høring indkaldes til ansøgninger om prækvalifikation. Så-
fremt energitjenesteleverandører skal kunne ansøge om tilsagn fra 1. oktober 
2020, bedes ansøgning om prækvalifikation være sendt til Energistyrelsen 
senest 15. september 2020. Det er muligt ansøge løbende om prækvalifika-
tion, og Energistyrelsen stræber efter at sagsbehandle ansøgninger om præ-
kvalifikation inden for 2 uger. Ansøgere om prækvalifikation skal efterleve 
krav, der fremgår af bekendtgørelse nr. 853 af 10. juni 2020 om tilskud til 
individuelle varmepumper ved skrotning af oliefyr (Skrotningsordningen), og 
der er indført en overgangsbestemmelse om prækvalifikationen i bekendtgø-
relsen, der forventes at træde at kraft 1. oktober 2020. 
 
For mere information om prækvalifikation henvises til Energistyrelsens hjem-
meside, hvor øvrige dokumenter og vejledninger for ordningen fremgår. 
 
Ikrafttrædelse 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. oktober 2020.  
 
 
 

http://www.statens-tilskudspuljer.dk/
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Høringsfrist 
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle 
varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr, bedes være Energistyrelsen 
i hænde senest 10. september 2020. Høringssvar bedes sendt til 
ens@ens.dk med kopi til jepv@ens.dk.    
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelsen kan rettes 
til Jens Peter Vedel på telefon 33 92 67 98 eller jepv@ens.dk.  
 
Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår 
af vedlagte høringsliste.  
 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved af-
givelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herun-
der afsenders navn og mailadresse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jens Peter Vedel 
Fuldmægtig 
Center for Energieffektivisering 
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