
Få op til  31.000,-  i grønt tilskud til 
installering af Samsung varmepumpe

Skrot dit gamle fyr og få en energibesparende 
og miljøvenlig varmeløsning

Få et uforpligtende besøg af din installatør

En luft-til-vand varmepumpe er en energibesparende og miljøvenlig varmeløsning 
som udnytter energien i udeluften til at producere varmt vand til både centralvarme 
og brugsvand i huset og kan derfor fungere som den eneste varmekilde i boligen. 

Varmepumpen består af en udedel og en indedel. Udedelen udvinder energien i 
luften og overfører denne til varmepumpens indedel. Indedelen overfører varmen 
til centralvarmeanlægget, som herefter leder varmen ud i husets radiatorer og/
eller gulvvarme samt brugsvand. Overvejer du at udskifte dit gamle fyr, er der rigtig 
mange penge at spare ved at konvertere til et luft-til-vand-system. 

Samsungs ClimateHub luft-til-vand serie består varmepumper af højeste kvalitet, 
som er udviklet specifikt til det nordiske klima med drift ned til -25°. Udover sin 
all-in-one indedel, høje energieffektivitet, lave lydniveau, Wi-Fi (tilkøb), har den 
også markedets største tank på 260 L.

Du kan finde alt viden om Samsungs varmepumper her: www.dkc-klima.dk

Hvad er en luft-til-vand 
varmepumpe?
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Danmark skal være 
grønnere

Sådan ansøger du om tilskud

Opvarmet
areal

Markedspris, luft-til-
væske varmepumpe

(pr. stk.)

Tilskud, luft-til-væske
varmepumpe, A++
mærket
(pr. stk.)

Under 75 m2 85.000 22.000

75 m2  - 100 m2 87.000 22.000

101 m2  - 150 m2 94.000 24.000

151 m2  - 200 m2 102.000 26.000

201 m2  - 250 m2 111.000 28.000

251 m2  - 300 m2 119.000 30.000

Over 300 m2 124.000 31.000

Mærkningen skal være opnået alene ved testtemperatur på 55 °C . Energistyrelsens tilskud er 
beregnet ud fra nom-tal for installationspriserne baseret på kvm (markedspris). 

Regeringen ønsker en grøn varmesektor. Derfor skal olien og gassen ud 
og erstattes af grøn fjernvarme eller elektriske varmepumper. 
Regeringen vil sænke afgifterne på grøn strøm til opvarmning 
og hæve dem på sort varme.

For at hjælpe danskerne med at konvertere til grøn varme,
yder Energistyrelsen et tilskud på op til 31.000,-
hvis du skrotter dit gamle olie- eller gasfyr, og får installeret en luft-til-vand 
A++ varmepumpe.

Tilskuddets størrelse afhænger af størrelsen på din bolig:

Det er dig, som boligejer, der skal ansøge om tilskuddet hos Energistyrelsen. 
Der er afsat en fast beløbspulje pr. år over 5 år, og der ansøges derfor efter 
først-til-mølle princippet.

Hvad skal jeg være opmærksom på?
• der skal søges om tilskud inden arbejdet går igang
• tilskuddet skal benyttes inden for to år, ellers bortfalder dette
• ikke muligt at kombinere med håndværkerfradrag
• arbejdet skal være udført af en VE-godkendt installatør

Spørg altid din VE-godkendte installatør, hvis du er i tvivl om hvilken 
størrelse varmepumpe, der er den rigtige til dig. 

Hvad er en VE-autorisation
VE-titlen såsom VE-installatør, VE-montør og VE-anlæg må kun bruges af 
autoriserede virksomheder, der gennem en uddannelse er godkendt til et eller 
flere af de fire VE-områder: Solceller, solvarme, biovarme og varmepumper

OBS!
Energistyrelsen har pga. flaskehalse med uddannelsen forlænget fristen 
til 1. april for at blive VE-godkendt som virksomhed. Dette betyder, at 
der kan være virksomheder som ikke fremgår af listen over VE-godkendte 
virksomheder frem til 1. april, selvom de er på vej til at blive godkendt. Er din 
installation udført inden 
d. 1. april 2020, vil du få udbetalt dit tilskud, 
uanset om din forhandler er VE-godkendt eller på 
dispensation således, at du som forbruger altid er 
sikret dit tilskud uanset hvad. 

Er virksomheden på vej til at blive godkendt, 
oplyses virksomhedens CVR nr. blot i ansøgningen 
frem for journalnummer.

Du kan ansøge på dette link: 
www.sparenergi.dk/tilskud


