
 

 

 

 

 

    
Robert Bosch A/S er et datterselskab af Robert Bosch GmbH, Stuttgart 
CVR: 55112819    
Bankforbindelse: Danske Bank  

 

 

 

 
Robert Bosch A/S  
Telegrafvej 1 
DK-2750 Ballerup   
Tlf. +45 44 89 89 89  
Fax +45 44 89 87 87  
www.bosch.dk 
 

 

   

   

Thermotechnology  

 

        

 

   

Energistyrelsen 
Center for energieffektivisering 
Att. Elsebeth Teichert  
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
ETE@ens.dk  
cc CHHL@ens.dk  

 

Jens Brening, TT/SEN  
Tlf. +45 44 898-471 
Jens.Bredning@dk.bosch.com 

 6. december 2019 

 

 
Tilskudspulje til individuelle varmepumper ved skrotning af oliefyr 
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Robert Bosch A/S takker for muligheden for at afgive kommentarer til forslag 
til lov om fremme af besparelser i energiforbruget, og i særdeleshed den del 
der omhandler tilskud til varmepumper der installeres og drives af såkaldte 
energitjenesteleverandører. 
 
Bosch finder det positivt at der tages initiativer til en hurtigere udbredelse af 
varmepumper og andre teknologier der kan bidrage markant til den grønne 
omstilling. 
 
Som udgangspunkt ser vi ikke problemer i at yde et tilskud til de slutkunder, 
der med den ene eller anden begrundelse føler sig mere trygge i en 
abonnementsordning, og formålet med denne skrivelse, at sikre at der gives 
alle aktører lige vilkår for at udfase oliefyr med varmepumper. 
 
Vi har følgende bemærkninger til høringen: 
 
• Abonnementsordningen for varmepumper blev første gang støttet i den 

eksisterede ordning, der som bekendt er blevet forlænget på grund af den 
beskedne succes. Et af formålene med den eksisterende ordning var at 
”fremme etableringen af et marked for levering af varme fra individuelle 
varmepumper”.  Som nævnt i evalueringen har der været en meget stor 
spredning i succesen blandt de 4 operatører og derfor undrer det os at 
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man vil fortsætte med udelukkende at støtte denne ordning. Vi mener ikke 
at Energistyrelsen har givet en valid begrundelse for at foresætte 
ordningen, andet end den er politisk besluttet.  
 
Siden den første ordning blev etableret, er andre aktører gået ind i 
markedet, på trods af de ikke modtager tilskud, så derfor må det 
oprindelige formål været blevet opfyldt. Vi ser således ikke nogen 
støttemæssig begrundelse for at fortsætte statsstøtte alene til 
forretningsmodeller. Der er ifølge Energistyrelsens oplysninger, givet 
tilsagn til ca. 830 varmepumper. For Bosch giver det ikke et grundlag for 
at få brugt alle 25 mio. DKK og dermed nå målet på 1.900 installerede 
varmepumper på abonnement.   
 

• Støtteordningen er begrundet i, at der er økonomiske barrierer for 
udbredelsen af varmepumper. Det skulle især gøre sig gældende i 
områder 4, uden for kollektiv forsyning, hvor det efter sigende skulle være 
svært at få finansieringen på plads, blandet på grund af lave huspriser.  
 

• Den finansielle udfordring mener vi kan løses på flere andre måder end 
alene em abonnementsordningen, eksempelvis ved et staten garanterer 
for, lånet som det er kendt fra andre områder.  
 
I forhold til garantielementet som blev nævnt på mødet, findes rig 
mulighed for at tilkøbe sig til forlængede garantier, der giver samme 
sikkerhed for uforudsete udgifter, som abonnementsordningerne. Det taler 
for at tilskuddet til udfasningen af oliefyr, skal kunne tilgå alle kunder, 
uanset om man køber kontant, leaser eller får en varme på abonnement. 
 

• Med lovforslaget lægges der op til at allokere 80 mio. DKK over en 
periode på 4 år.  
 

• Der skal i lighed med den eksisterende abonnementsordning opstilles en 
række kriterier for at byde ind og blive godkendt som aktør. Det stiller krav 
til både finansiering, kapital, kompetence og installationskapacitet. Krav 
som ikke vil kunne løftes af ret mange aktører. Vi ser derfor en risiko for at 
ordningen, har et utilsigtet konkurrenceforvridende element, da det gør det 
sværere for mindre installatører at få adgang til kunder. Det taler for at der 
gives helt identiske tilskud både til abonnementsordninger og til køb af 
varmepumper. 
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• Det er vores opfattelse at begrundelserne for at fortsætte med en 
abonnementsordning er baseret på manglende opdateret viden om 
udviklingen i varmepumpemarkedet, og at beslutningen er truffet på 
baggrund af forhold der var aktuelle for 3 til 5 år siden.  
Nævnte forhold blev taget op på mødet om ordningen i Energistyrelsen d. 
26. november 2019, men vi fik ikke disse forhold belyst.  

 
Uanset hvad skrotningsordningen kommer til at indeholde, er det vores håb at 
ordningen udvides til at gælde for alle forbrugere uanset om man køber, lejer 
eller vælger en abonnementsordning.  
Vores ønskes begrundes i en frygt for at kunder der ikke ønsker at benytte sig 
af en abonnementsordning, men heller ikke køber en uden tilskud, vil 
fortsætte med at anvende sit oliefyr. Derved risikerer man at målet om en 70% 
reduktion af CO2 udledningen ikke nås i tide. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Robert Bosch A/S 
Jens Bredning  


