ARTIKEL

Klimavenlig varme til danskerne
og tilskud til energirenovering
og udskiftning af oliefyr
Hen over efteråret har der være forhandlet om fremtidens boligopvarmning af danske
hjem. Og sidst i oktober indgik regeringen og partierne bag klimaaftalen en aftale om
udmøntningen af 2,3 mia. kr. til udfasning af olie- og gasfyr og udrulning af fjernvarme
og varmepumper.
Tekst Matilde Fenger Flindt
Dansk Gas Forening
maf@dgc.dk

Den samlede indsats til udfasning af
olie- og gasfyr forventes at reducere
CO2-udledningerne med 700.000
ton i 2030.
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten,
Konservative, Liberal Alliance og
Alternativet har indgået en aftale
om fire forskellige støttepuljer til
fremtidens grønne varmeløsninger,
der skal hjælpe med at udbrede den
klimavenlige varme.
Med den samlede indsats til
udfasning af olie- og gasfyr forven-
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tes det, at der vil være udskiftet ca.
60-70.000 oliefyr og ca. 120.000170.000 gasfyr i 2030. Tiltagene til
udfasning af olie- og gasfyr aftalt
med klimaaftalen forventes at
reducere CO2-udledningerne med
700.000 ton i 2030.
Det har været centralt for
parterne at finde en god balance
mellem støtten til fjernvarme og de
individuelle varmeløsninger som fx
varmepumper. Det skal bidrage til
at sikre, at der udrulles fjernvarme i
de områder, hvor fjernvarme er den
hensigtsmæssige løsning, og der
skiftes til varmepumper i områder,
hvor varmepumper er det oplagte
alternativ til olie- eller gasfyret.

Tilskud til energiforbedringer
Boligejere kan søge om tilskud gennem Bygningspuljen til boligforbedringer, der sparer energi.
Boligejere skal søge tilskud, før de
går i gang med projektet – ellers kan
de ikke få tilskud. Der er afsat 245
mio. kr. til Bygningspuljen i 2020.
Puljen er en udmøntning af Energiaftalen for 2018 og Klimaaftale for
energi og industri fra 2020.

Varmepumpe med abonnementsordning
Virksomheder har nu mulighed for
at søge om tilskud via Skrotningsordningen til at tilbyde varmepumper
på abonnement, som gør det nemt
for boligejere at skifte fossil opvarm-

Evida sender spørgeskema
til en kvart million danskere
Det statslige gasdistributionsselskab, Evida, har i november udsendt en
spørgeskemaundersøgelse til omkring 250.000 danskere med gasfyr.
Undersøgelsen, som gennemføres i samarbejde med Energistyrelsen, skal give
endnu mere viden om, hvad der får danskerne til at skifte opvarmningskilde
i deres husstande. Den viden skal være med til at sikre realiseringen af den
politiske målsætning om at udskifte opvarmningen i flere hundredetusinde
husstande fra gas til fjernvarme eller varmepumper inden 2030.
Regeringen og partierne bag klimaaftalen har indgået aftale om udskiftning
af ca. 120.000-170.000 gasfyr i 2030. Som en del af aftalen er der etableret en
række støtteordninger, der skal gøre det lettere og billigere for danskerne
at skifte deres gasfyr ud med en varmepumpe eller fjernvarme.
”Det er ikke nødvendigvis husstandens varmekilde, der står øverst på
vores kunders dagsorden i dagligdagen. Derfor igangsætter vi i dag en
adfærdsanalyse, som skal give os mere viden om, hvad der skal til, for at
vores kunder griber de nye muligheder og udskifter deres naturgasfyr til
gavn for en grønnere opvarmning i de danske hjem,” siger Peter Kristensen,
chef for Marked og Forretningsudvikling i Evida.

RMA Kugleventiler

ning ud med en klimavenlig løsning.
Med en varmepumpe på abonnement slipper boligejeren for at
købe varmepumpen selv – og for
at tænke over installation, drift og
vedligeholdelse. Skrotningsordningen er målrettet olie- og gasfyrsejere, der ønsker en varmepumpe på
abonnement. Ordningen betyder, at
energitjenesteleverandøren påtager
sig ansvaret for at udskifte olie- eller gasfyret med en varmepumpe,
inklusive skrotning af det gamle fyr,
installation, drift og vedligeholdelse
af varmepumpen.
Der er ca. 80.000 huse i Danmark,
der opvarmes med oliefyr, og ca.
380.000 med naturgas.

RMA HKSF er 100% vedligeholdelsesfri.
HKSF produceres i 2 modeller:
·
Flanger eller svejseender
·
1” til 8”
·
Nu med 200 my belægning
·
DVGW godkendt
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