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Har dit gamle olie- eller gasfyr set bedre dage?
Så skal du overveje et varmepumpeanlæg til både
rumopvarmning og varmt brugsvand. På den måde
kan du reducere din varmeregning til måske det
halve, og du nedsætter CO2-udslippet fra dit hus til
gavn for klimaet.
Et jordvarmeanlæg er den mest effektive varmepumpeløsning. Men hvis du ikke har tilstrækkelig
stort, tilgængeligt haveareal, kan du i stedet vælge en
luft til vand-varmepumpe. Også den vil give
mærkbare besparelser.
Der er markante økonomiske fordele ved at skifte
fra et olie- eller gasfyr til en varmepumpe. Faktisk
er gevinsten så stor, at du i de fleste tilfælde vil
kunne betale investeringen i varmepumpen tilbage
på under 10 år – fordi du slipper for at betale en
dyr olieregning. Du kontakter ganske enkelt en
varmepumpeinstallatør, som kan foretage en individuel beregning i dit hus. Så kan du på et ordentligt
grundlag tage stilling til at skifte til et jordvarmeanlæg
eller en luft til vand-varmepumpe.
Hvis du kan modtage fjernvarme i dit hus vil det i
de fleste tilfælde være den billigste og mest effektive
løsning ikke at skifte til en varmepumpe.
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Slanger lagt ud i haven transporterer jordvarmen ind til
varmepumpen. Illustration: Bosch

Udskift dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe og spar op til halvdelen af din varmeregning. Det er trygt, og det er nemt. Varmepumpen giver dig en stor økonomisk gevinst,
og den er mindst ligeså driftsikker som dit
gamle fyr.
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Inden du vælger en varmepumpe,
skal du sørge for, at dit hus er
optimalt isoleret, og at vinduerne er
tætte og har moderne energiruder.
I huse med stort varmetab stiger
varmepumpers energiforbrug, så
hvis din varmeregning skal sænkes
markant, er det i disse tilfælde nødvendigt at efterisolere huset først.

Isolering og
vinduer skal være
i orden

Luft til vand-varmepumper kan afgive nogen lyd,
så her skal du sikre dig, at naboer ikke generes, og at
varmepumpen ikke placeres for tæt på for eksempel
et soveværelsevindue. Jordvarmeanlægget inde i
huset er næsten helt tyst. Det summer nærmest ligesom et køleskab, så det bør placeres i et bryggers
eller lignende.

Så nemt får
du den nye varme

Driftsikkert og nemt i dagligdagen
Varmepumper er en tryg og driftsikker løsning, som
allerede findes i mange tusind danske hjem. Du
mærker intet til varmepumpen i dagligdagen, hvis den
er af en ordentlig kvalitet og dimensioneret korrekt til
dit hus. Den kører bare og leverer den varme og det
varme vand, der er brug for.
Moderne jordvarmeanlæg med jordslanger holder
i mindst 20 år, og det er længe, efter at prisen på
anlægget har betalt sig hjem. Levetiden for luft til vand
varmepumper er tilsvarende lang. Du mærker i det hele
taget ikke meget til din varmepumpe bortset fra, at
jordvarmeanlæg og de fleste luft til vand-varmepumper
ifølge lovgivningen skal have et årligt eftersyn.

Særlig godt ved gulvvarme
Varmepumper er meget velegnede til opvarmning
med radiatorer, men særlig effektive og særlig billige
i drift, når de fungerer sammen med vandbåren
gulvvarme.
Det skyldes, at temperaturen i vandet fra varmepumpen (fremløbstemperaturen) til gulvvarmesystemets rør er lavere, end den fremløbstemperatur der
er behov for til radiatorer.

Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?
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Sådan fungerer en luft til vand-varmepumpe
I en luft til vand-varmepumpe er det luftens varme,
der udnyttes til at opvarme huset og give varmt
brugsvand. Selve varmpepumpen er indbygget i et
kabinet, der normalt placeres lige uden for huset.
Inde i huset er der styreelektronik og rørføring til
varmtvandsbeholder. (fortsættes på næste side)

Selv midt i den koldeste vinter kommer du ikke til
at mangle varme, hvis anlægget er korrekt dimensioneret.
At det kan lade sig gøre, skyldes ganske enkelt,
at anlægget via jordslangerne kan overføre den
varme, som solen har lagret i jorden, til varmepumpen inde i huset. I varmepumpens særlige system
med kompressor og kølevæske hæves temperaturen. Og til sidst afgives varmen i boligens varmtvandsbeholder. Den tekniske forklaring finder du på
tegningen til højre.
Jo højere temperaturen i jorden er, des mere
effektivt fungerer jordvarmepumpen. Men selv i
frostvejr kan der trækkes tilstrækkelig meget varmeenergi ud af jorden til, at jordvarmeanlægget stadig
er en god forretning.

Hvilken løsning
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Sådan fungerer et jordvarmeanlæg
Med et jordvarmeanlæg kan du udnytte varmen i
havens jord til både boligopvarming og varmt vand.

Hvis du ønsker en varmepumpe, der både kan opvarme din bolig og levere varmt vand, er der to typer
at vælge imellem: En varmepumpe, der fungerer med
jordvarme, eller en varmepumpe, der udnytter udeluftens varme, kaldet en luft til vand-varmepumpe.
Et jordvarmeanlæg er den mest effektive løsning i
langt de fleste tilfælde, og det skal du vælge, hvis du
har tilstrækkelig stort areal til de jordvarmeslanger,
der skal nedgraves i din have. En tommefingerregel
siger, at du skal have cirka 2 gange så mange
kvadratmeter tilgængeligt haveareal, som det antal
kvadratmeter jordvarmeanlægget skal opvarme. For
eksempel skal et 150 kvadratmeter stort hus fra
1985 med et nuværende olieforbrug på cirka 2.500
liter olie bruge cirka 300 kvadratmeter haveareal.
Hvis ikke du har tilstrækkelig stort haveareal til
rådighed, kan du i stedet vælge en luft til vand-varmepumpe, der ikke er helt så effektiv som et jordvarmeanlæg, men som alligevel er en fordelagtig løsning
sammenlignet med alternativerne oliefyr eller gasfyr.
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Der findes to typer varmepumper,
som kan give opvarmning og varmt
vand i enfamilieshuse: jordvarmeanlæg og luft til vand-varmepumpe.

Jordvarme eller
luftvarme?

Væsken i jordslangen (1) afgiver sin
varme til et kølemiddel, som fordamper
(2). Kølemidlet sættes under tryk og
opvarmes derved kraftigt (3). Varmen
afgives til en vandkreds, der er tilslut
tet en varmtvandsbeholder (4). Det
varme vand cirkuleres til centralvarme
systemet (5) og opvarmer desuden
husets brugsvand (6). Herefter passerer
kølemidlet en ventil, hvor tryk og
temperatur sænkes (7), inden det igen
ledes ind i fordamperen, hvor proces
sen så kan gentages.
Illustration: Jaqueline Honore.
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Den helt rigtige varmepumpe
Uanset om du ønsker en varmepumpe til jordvarme
(væske til vand) eller en luft til vand-varmepumpe,
skal installatøren dimensionere varmepumpen til dit
hus, og den valgte varmepumpe bør optræde på
Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper. Klik ind på www.varmepumpesiden.dk og
find linket.
Varmepumper på denne liste er energimærkede
efter danske forhold, og de forskellige modeller bliver
rangeret efter den såkaldte normeffektivitet, som
viser, hvor effektiv en varmepumpe er. For at fungere
skal varmepumper tilføres el. Hvis normeffektfaktoren
for en varmepumpe eksempelvis angives til 3,5, betyder det, at for hver gang du tilfører varmepumpen
1 kWh el, producerer den 3,5 kWh varmeenergi. Jo
højere tallet er, des mere får du ud af hver krone, du
investerer i at drive varmepumpen med el. Derfor er
dette tal en vigtig oplysning. Læs mere om norm
effektivitet på næstsidste side.

kølevæske. Varmen ledes gennem rør ind i husets
varmtvandsbeholder. Den tekniske forklaring finder
du på tegningen til højre

Hvilken løsning
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Jordvarmeanlægget er nemt at betjene og kører helt auto
matisk. Foto: Peter Willersted

Og selv på en råkold novemberdag kan udeluften
opvarme din bolig for en billig penge. Ved hjælp af
en ventilator trækkes udeluften ind i varmepumpen,
der ligesom i jordvarmeanlægget kan hæve temperaturen op i det særlige system med kompressor og
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Udeluften trækkes ved hjælp af en
ventilator forbi et rør med kølemiddel,
som fordamper (1). Kølemidlet sæt
tes under tryk og opvarmes dermed
kraftigt (2). Varmen afgives til en
vandkreds, der er tilsluttet en varmt
vandsbeholder (3). Det varme vand
cirkuleres til centralvarmesystemet (4)
og opvarmer desuden husets brugs
vand (5). Herefter passerer kølemidlet
en ventil, hvor tryk og temperatur
sænkes (6), inden det igen ledes ind
i fordamperen, hvor processen så kan
gentages.
Illustration: Jaqueline Honore.

Sådan fungerer luft til
vand-varmepumpen
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Årlig besparelse ved varmepumpe
sammenlignet med nyt oliefyr: 13.726 kroner.
Tilbagebetalingstid: 5,8 år.

•	Et nyt oliefyr vil have et fyringsolieforbrug på
2.550 liter om året. Ved en literpris på 10,00
kroner vil det inklusive service mv. give en årlig
varmeudgift på 28.724 kroner.
•	Et nyt jordvarmeanlæg vil bruge 6.749 kWh a
2,00 kroner svarende til 14.998 kroner om året,
inklusive 1.500 kroner i serviceudgifter.
•	Der skal investeres 80.000 kroner ekstra til et
jordvarmeanlæg sammenlignet med et nyt oliefyr.

EKSEMPEL 3
Hus på 180 kvadratmeter,
5 beboere

180 m2

Så nemt får
du den nye varme

Årlig besparelse ved varmepumpe
sammenlignet med nyt oliefyr: 10.146 kroner.
Tilbagebetalingstid: 6,4 år.

Årlig besparelse ved varmepumpe
sammenlignet med nyt oliefyr: 7.181 kroner.
Tilbagebetalingstid: 8,4 år.

Så meget
kan du spare

•	Et nyt oliefyr vil have et fyringsolieforbrug på
1.900 liter om året. Ved en literpris på 10,00
kroner vil det inklusive service mv. give en årlig
varmeudgift på 21.912 kroner.
•	Et nyt jordvarmeanlæg vil bruge 5.133 kWh a
2,00 kroner svarende til 11.766 kroner om året,
inklusive 1.500 kroner i serviceudgifter.
•	Der skal investeres 65.000 kroner ekstra til et
jordvarmeanlæg sammenlignet med et nyt oliefyr.

•	Et nyt oliefyr vil have et fyringsolieforbrug på
1.269 liter om året. Ved en literpris på 10,00
kroner vil det inklusive service mv. give en årlig
varmeudgift på 15.299 kroner.
•	Et nyt jordvarmeanlæg vil bruge 3.309 kWh a
2,00 kroner svarende til 8.118 kroner om året,
inklusive 1.500 kroner i serviceudgifter.
•	Der skal investeres 60.000 kroner ekstra til et
jordvarmeanlæg sammenlignet med et nyt oliefyr.

3

EKSEMPEL 2
Hus på 130 kvadratmeter,
4 beboere

130 m2

EKSEMPEL 1
Hus på 90 kvadratmeter,
2 beboere

90 m2

Så mange penge sparer du med et jordvarmeanlæg
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Tre gode eksempler
Men hvordan ser økonomien og tilbagebetalingstiden
egentlig ud i et jordvarmeanlæg og i en luft til vandvarmepumpe?
Her får du tre beregningseksempler med jordvarmeanlæg og luft til vand-varmepumpeanlæg (90, 130
og 180 kvadratmeter), hvor der sammenlignes med
et nyt oliefyr.
Forudsætningerne er en indkøbspris på 120.000140.000 kroner for jordvarmeanlægget, 80.000125.000 kroner for luft til vand-varmepumpen (afhængig af kvalitet og størrelse) og 60.000 kroner for
et nyt oliefyr – for alle tre er prisen inklusive installation. Beregningerne er foretaget i samarbejde med
Teknologisk Institut.

Der er markante økonomiske gevinster at hente ved
at erstatte et oliefyr – især et gammelt fyr – med et
varmepumpeanlæg til boligopvarmning og varmt vand.
Et jordvarmeanlæg eller en luft til vand-varmepumpe er en dyrere investering end et nyt oliefyr, men
den investering tjenes hjem i løbet af en overskuelig
årrække. Derefter er varmepumpen en ren overskudsforretning i resten af anlæggets levetid (mindst 20 år).

Så mange penge sparer du
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I de fleste tilfælde vil det ikke være
svært at opnå finansiering til et
varmepumpeanlæg. Det sænker
nemlig de løbende varmeudgifter
i huset og giver familien en bedre,
daglig økonomi og et større rådighedsbeløb.
Ved finansiering over 100.000
kroner kan du overveje et realkreditlån, fordi denne lånetype normalt
giver den laveste rente og de mest
lempelige afdragsvilkår. Hvis lånet
er under 100.000 kroner, eller du
ikke kan få et realkreditlån, kan du
overveje et banklån.
En tredje mulighed er finansiering gennem installatøren. Nogle
energiselskaber sælger varme
pumpeløsninger og kan i den
forbindelse tilbyde finansiering. Her
skal du være opmærksom på, om
lånet er favorabelt sammenlignet
med et tilsvarende banklån.

Sådan får du dit
varmepumpeanlæg
finansieret
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Årlig besparelse ved varmepumpe
sammenlignet med nyt oliefyr: 12.565 kroner.
Tilbagebetalingstid: 5,2 år.

Årlig besparelse ved varmepumpe
sammenlignet med nyt oliefyr: 9.535 kroner.
Tilbagebetalingstid: 5,8 år.
Årlig besparelse ved varmepumpe
sammenlignet med nyt oliefyr: 6.890 kroner.
Tilbagebetalingstid: 6,5 år.
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•	Et nyt oliefyr vil have et fyringsolieforbrug på
2.550 liter om året. Ved en literpris på 10,00
kroner vil det inklusive service mv. give en årlig
varmeudgift på 28.724 kroner.
•	En ny luft til vand-varmepumpe vil bruge 7.580
kWh a 2,00 kroner svarende til 16.159 kroner om
året, inklusive 1.000 kroner i serviceudgifter.
•	Der skal investeres 65.000 kroner ekstra til en luft
til vand-varmepumpe sammenlignet med et nyt
oliefyr.

•	Et nyt oliefyr vil have et fyringsolieforbrug på
1.900 liter om året. Ved en literpris på 10,00
kroner vil det inklusive service mv. give en årlig
varmeudgift på 21.912 kroner.
•	En ny luft til vand-varmepumpe vil bruge 5.689
kWh a 2,00 kroner svarende til 12.377 kroner om
året, inklusive 1.000 kroner i serviceudgifter.
•	Der skal investeres 55.000 kroner ekstra til en luft
til vand-varmepumpe sammenlignet med et nyt
oliefyr.
•	Et nyt oliefyr vil have et fyringsolieforbrug på
1.269 liter om året. Ved en literpris på 10,00
kroner vil det inklusive service mv. give en årlig
varmeudgift på 15.299 kroner.
•	En ny luft til vand-varmepumpe vil bruge 3.705
kWh a 2,00 kroner svarende til 8.409 kroner om
året, inklusive 1.000 kroner i serviceudgifter.
•	Der skal investeres 45.000 kroner ekstra til en luft
til vand-varmepumpe sammenlignet med et nyt
oliefyr.

Hvilken løsning
passer til mig?

Eksempel 3
Hus på 180 kvadratmeter
5 beboere

180 m2

Eksempel 2
Hus på 130 kvadratmeter,
4 beboere

130 m2

Eksempel 1
Hus på 90 kvadratmeter
2 beboere

2
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Indhent gode tilbud
Du kan med fordel indhente to-tre tilbud fra installa
tører. Den seriøse installatør beder dig om en række
oplysninger: husets størrelse, varmeforbruget, haveareal osv. Og han møder op på din bopæl for ved
selvsyn at konstatere de konkrete forhold.
Hvordan kan man ellers ”kvalitetssikre” de fagfolk,
som man betror opgaven at installere et jordvarmeanlæg (med tilhørende opgravning) eller en luft til
vand-varmepumpe? Her er nogle tips:
• 	Suppler med at spørge naboer, kolleger eller venner, som har haft god erfaring med installation af
en varmepumpe.
• 	Tjek selv den installatør, du overvejer at bruge,
hvis du er i tvivl: Har han solid erfaring med

Når du vælger installatør, vælger du i de fleste tilfælde også det fabrikat varmepumpe, du kan få installeret. De fleste installatører er nemlig også forhandler
af en bestemt producents varmepumpe-modeller.
Tjek derfor, om den varmepumpe, som installatøren
eventuelt foreslår, findes på Energistyrelsens oversigt
over energimærkede varmepumper. Det er nemlig din
garanti for, at varmepumpen er kvalitetstjekket.

Hvilken løsning
passer til mig?

Det er ikke spor svært at få en god og velfungerende
varmepumpe, for der er både dygtige installatører og
en række forskellige typer og størrelser varmepumper, så der altid kan findes en, som passer perfekt til
dit hus. Start for eksempel med at kigge på brochurer
eller hjemmesider fra anerkendte producenter af
varmepumper.
Hvem disse er, kan du skabe dig et overblik over
på Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper, som du finder på internettet. Se webadressen på www.varmepumpesiden.dk.
Herefter skal du vælge en installatør, som kan
dimensionere anlægget korrekt og installere det
fejlfrit. Varmepumpebranchen har i samarbejde med
Energistyrelsen etableret en ”Varmepumpeordning”,
hvor der stilles minimumskrav til installatørernes
uddannelse og kvalifikationer. Du finder også en
henvisning til installatører under denne ordning på
www.varmepumpesiden.dk. Mange af de anerkendte
varmepumpeproducenter kører desuden uddannelsesforløb for deres udvalgte installatører. Også
disse installatører, kan du forvente, har den fornødne
baggrund for at installere og dimensionere en varmepumpe korrekt i dit hus.
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Ryd det praktiske af vejen
Inden du går i gang, skal du undersøge, om der er
juridiske hindringer.
Det kan være, at dit hus eller grunden er underlagt
fredningsbestemmelser, der kan være krav om tilslutning til kollektiv varme (for eksempel fjernvarme), eller
der kan være en ny lokalplan på vej eller andre planer,
som umuliggør etablering af for eksempel jordvarme.
Spørg om dette i kommunen.
Desuden kan der være servitutter på ejendommen, som skaber forhindringer. Det kan du få oplyst
på Tinglysningskontoret.
Endelig skal du søge kommunen om tilladelse,
hvis du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg. Installatøren vil normalt være behjælpelig med ansøgningen. Vær opmærksom på kommunens sagsbehandlingstider, der nogle steder er ret lange.

varmepumper? Spørg om referencer fra lignende
arbejde.
• 	Hvor længe har virksomheden eksisteret?
• 	Er der god kemi, når du taler med mesteren/
konsulenten, og viser han seriøs interesse for
opgaven?

Godt i gang med den rigtige løsning
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	Tjek med naboerne: Sæt ikke det
gode naboforhold over styr. Orienter om, hvornår der eventuelt
skal graves i din have, hvornår
der er støjende håndværkere til
stede, og hvor du eventuelt har
tænkt dig at stille en luft til vandvarmepumpe.

	Få jordvarmetilladelse: Hvis du
vil etablere et jordvarmeanlæg,
skal kommunen give en tilladelse.
Tilladelsen kræver, at du leverer
en række tekniske data om det
planlagte anlæg. Installatøren
bør kunne hjælpe dig med at få
udfyldt det korrekte skema på
den rigtige måde.

	Hør hos kommunen: Eventuelle
fredningsbestemmelser, fjernvarmekrav, lokalplan, servitutter på
ejendommen (tinglysningskontoret).

Tjekliste til det
praktiske
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Sådan installeres en luft til vand-varmepumpe
Selve varmepumpen i et luft til vand-anlæg er placeret
uden for huset i et kabinet sammen med en ventilator
– normalt tæt på huset, så der ikke skal trækkes
lange rør.
Der findes forskellige løsninger – endda varmepumper med to ventilatorer – men alle varmepumper
er placeret på et fast underlag, som giver afstand til
jordoverfladen.
Fra varmepumpen føres rør gennem husets
ydervæg ind til varmtvandsbeholderen. Arbejdet tager
typisk et par dage.
Installatøren starter anlægget første gang, men
bed om en instruktion i, hvordan anlægget betjenes
og kører. Og kontroller sammen med installatøren, at
der ikke er sket skader på huset under arbejdet med
installationen.
Anmeld anlægget til BBR-registret og orienter dit
forsikringsselskab. Anmeld det også til dit elselskab,
for du kan opnå en reduceret elafgift for det forbrug,
som ligger over 4.000 kWh.

du kan opnå en reduceret elafgift for det forbrug, som
ligger over 4.000 kWh.
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Sådan installeres et jordvarmeanlæg
Installationen af et jordvarmeanlæg består af to faser:
Nedgravning af jordslanger og opstilling af varmepumpen.
Jordslangerne graves ned i 90 cm’s dybde med
for eksempel en rendegraver.
Renden ligger ”i slag” – dvs. i tætte rækker. På
den måde fylder opgravningsområdet mindst muligt.
Varmepumpen har cirka samme størrelse som
et moderne oliefyr. Den placeres som regel på det
sted, hvor et tidligere oliefyr har stået. Installationen
tager en dag eller to inklusive rørgennemføringer til
jordslangen ude i haven.
Når anlægget kører, bør du gennemgå installationen med installatøren for at se, om der er sket skader
på huset.
Samtidig skal du bede om en praktisk demonstration af, hvordan anlægget betjenes.
Anmeld anlægget til BBR-registret og orienter dit
forsikringsselskab. Anmeld også til dit elselskab, for

Her kan du se, hvad der skal ske fra start til slut, når
dit jordvarmeanlæg eller din luft til vand-varmepumpe
installeres.
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•	Også skorstenen afmeldes til kommunen, hvis den ikke længere skal bruges. Hvis skorstenen ikke fjernes, kan du lukke den af med en cementflise
på toppen. Få vejledning eller hjælp til opgaven af din skorstensfejer.

•	Giv kommunen besked om, hvad du har foretaget dig senest 4 uger, efter at
du har sløjfet olietanken.

•	Overjordiske olietanke af jern eller stål skal bortkøres og afleveres hos en
skrothandler. Hvis tanken er af plast eller beklædt med plast eller glasfiber,
kan den afleveres gennemskåret og rengjort på en genbrugsstation ledsaget af en rengøringsattest. Benyt et kloakservicefirma.

•	Husk også at få fjernet udluftningsrøret, som normalt står op ad husmuren i
0,5 meters højde. Monter en prop i røret under terræn.

•	En underjordisk olietank må blive liggende, men kan med fordel fjernes.
Kommunen vil dog kunne kræve, at den fyldes med sand, hvis den ligger i
et område, hvor der er tung trafik. Rørføring, påfyldningstuds og tilhørende
brønd fjernes, og der monteres en prop i tanken. Arbejdet kan udføres af for
eksempel en oliefyrsmontør eller en vvs-installatør.

•	Olietanken skal tømmes for restindhold. Benyt et slamsugerfirma eller kloakservicefirma, som har tilladelse til at afhente olieaffald.

•	Bed eventuelt varmepumpeinstallatøren fjerne og bortkøre oliefyret til
skrotning – som en del af det samlede installationstilbud. Eller kontakt en
oliefyrsmontør.

Her er de ting, du skal gøre, når du skrotter et udtjent oliefyr for at installere et
varmepumpeanlæg:

Sådan skrotter du oliefyret

Så nemt får du installeret den nye varme

www.varmepumpesiden.dk
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3. Kan jorden i haven fryse til is?
Det er en gammel og hårdnakket myte, at jordslangerne er så kolde, at de får havens jord til at fryse. Et
moderne, korrekt dimensioneret og rigtigt monteret
anlæg danner ikke frost i jorden.

5. Hvor længe holder jordslangerne?
I dag regner man med, at selve varmepumpen holder
i 20 år. Moderne jordslanger vil dog i de fleste
tilfælde kunne holde endnu længere, vurderer eksperter, måske dobbelt så længe.

2. Skader jordslangen planterne i haven?
Nej, det gør den ikke. Selvfølgelig skal der nogle
steder sås nyt græs efter nedgravningen af jordslangerne, og det kan være nødvendigt at skære sig
igennem tykke trærødder.
Men når først jordslangerne er i jorden, vil havens
vækster blot vokse uden om dem. Der er heller ikke
eksempler på, at planterne har ødelagt eller blot
beskadiget jordslanger.
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6. Hvor meget lyd afgiver et jordvarmeanlæg?
Det er kun selve varmepumpen, der afgiver lyd i et
jordvarmeanlæg. Der kommer ingen lyd fra jordslangerne. Varmepumpen summer omtrent som et køleskab. I meget uheldige tilfælde kan lyden forplante sig
gennem en væg. Så sæt ikke varmepumpen lige op
ad væggen til et soveværelse. Varmepumpen lyder
dog ikke kraftigere end et oliefyr, så hvis du i forvejen
har sådan et, har du en fornemmelse for lydniveauet.

1. Iser varmepumpen til om vinteren?
Når temperaturen udenfor er lav, så kan der opstå
isdannelser på ventilatoren. For når udeluften trækkes
forbi varmepumpen afkøles den markant. Kvalitetsvarmepumper er dog selvafrimende. Typisk stopper sådan en luft til vand-varmepumpe 5 minutter hver time
for at afrime, så det er ikke noget praktisk problem i
forbindelse med driften.
4. Kan væsken i jordslangen sive ud i haven?
Nej, moderne kvalitetsanlæg er helt tætte. Og skulle
det utænkelige ske, at der gik hul på en slange, så
indeholder den blot vand, alkohol eller glykol og ingen
kemiske stoffer, som vedvarende påvirker havens jord.

1. Hvor tit skal anlægget ses efter?
Ifølge lovgivningen skal du have hele jordvarmeanlægget kontrolleret én gang om året. Denne kontrol
skal udføres af en kyndig person, og normalt vælger
man at lade installatøren foretage tjekket.
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5. Skal luft til vand-varmepumpen have et
årligt tjek?
I nogle tilfælde. Hvis anlægget rummer mere end
1 kilo kølemiddel, skal det efterses en gang årligt
ligesom et jordvarmeanlæg skal.
Men det kan da være en rigtig god idé under alle
omstændigheder at få med i tilbuddet fra installatøren, at han kommer en gang om året og tjekker om alt
kører, som det skal.

4. Kan jeg nøjes med en billigere luft til luft
varmepumpe?
Luft til luft-varmepumper er betydelig billigere i indkøb
end luft til vand-varmepumper. Og i et lille hus eller et
sommerhus kan en luft til luft-varmepumpe være en
udmærket løsning, hvis du vil slippe for el-radiatorer,
som er dyre i drift. Men en luft til luft-varmepumpe
kan kun opvarme boligen. Den kan ikke give varmt
vand i hanerne. Det kræver en separat elvandvarmer
eller en anden anordning. Eller at du investerer i
for eksempel et solvarmeanlæg.

Så nemt får
du den nye varme

3. Kan jeg med fordel selv stille anlægget op?
Nej, det frarådes. Du skal bruge en autoriseret
kølemontør. Hvis ikke varmepumpen har den rigtige
størrelse, opnår du ikke en økonomisk gevinst.

2. Kan jeg stille varmepumpen langt væk fra
huset?
I princippet ja. Men i praksis er det sjældent nogen
god idé, fordi der så skal trækkes lange rør fra
varmepumpen og hen til huset, og det giver – uanset
god isolering – et vist varmetab, som gør økonomien i
varmepumpen dårligere end ellers.

LUFT TIL vand-anlæg

JORDVARMEANLÆG

Gode svar om varmepumper

www.varmepumpesiden.dk
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Sådan læser du effektiviteten
På Energistyrelsens hjemmeside finder du en liste
over en lang række varmepumpers normeffektivitet
ved både radiatordrift og gulvvarmedrift. Der kan
for eksempel være angivet normeffekttallet 3,5. Det
betyder, at den pågældende varmepumpe leverer 3,5
gange så meget energi, som den tilføres i form af el.
Jo højere tallet er, des mere effektiv er varmepumpen.

dokumentation for, hvor billige de enkelte varmepumper er i drift under danske betingelser og under
danske vejrforhold.
Der er foretaget bestemmelse af normeffektfaktorer for både radiatordrift og for gulvvarmedrift for
hver varmepumpe. Normeffektfaktoren for gulvvarmedrift er altid lidt større end normeffektfaktoren for
radiatordrift. Fremløbstemperaturen er lavere ved
gulvvarmedrift, og dermed er varmepumpens effektivitet større.
Normeffektfaktorerne er retningsgivende og kan
benyttes til sammenligning af forskellige varmepumper,
men siger selvfølgelig ikke noget helt præcist om, hvor
effektiv den pågældende varmepumpe er i præcis dit
hus. Det må du få din installatør til at beregne.

Hvilken løsning
passer til mig?

Sådan beregnes varmepumpers effektivitet
Der er stor forskel på varmepumpers effektivitet,
altså hvor meget varme du får ud af hver krone, som
du betaler i el for at drive varmepumpen. Normalt
møder du to måder at angive denne effektivitet på:
COP og normeffektivitet. COP er en europæisk
norm, som giver et øjebliksbillede af varmepumpens
effektivitet. Men det er bedre at vide, hvor effektiv
en aktuel varmepumpe er set hen over et helt år, i et
typisk dansk hus og i et dansk klima. Energistyrelsen
har derfor udviklet en sådan norm for effektivitetsmålinger af varmepumper – også kaldet normeffektivitet.
På Energistyrelsens liste over energimærkede
varmepumper (se linksene på www.varmepumpesiden. dk) angives en normeffektfaktor for hver
varmepumpe. Den indikerer en ”årsmiddel-virkningsgrad” for produktet – altså forholdet mellem den
energi, som varmepumpen afgiver, og den elektricitet,
som varmepumpen forbruger over året.
Eller med andre ord: Hvor meget varme får man
for pengene? Jo større normeffektivitet – des mere
varme får man for pengene!
Normeffektfaktorerne for varmepumper på Energistyrelsens liste over effektive varmepumper giver
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Luft til vand
varmepumpen
placeres normalt
tæt på huset,
så rørføringen
bliver så kort som
muligt, og varme
tabet minimeres.
Foto: IVT

www.varmepumpesiden.dk

Masser af gode links
Desuden er der en masse gode links til andre hjemmesider, hvor du kan få supplerende information eller
produktvurderinger. Her er de links, du finder. Klik
videre fra www.varmepumpesiden.dk.
Informationssider
Energistyrelsen: Find information om varmepumpeteknologier, tilskudsordninger mv.
Energisparebolig.dk: En omfattende hjemmeside fra
Energistyrelsen om, hvordan du sparer energi i dit
hus. Om varmepumper, isolering, vinduer, solvarme,
biobrændsel og meget andet.
Energitjenesten: Giver information om de vigtigste
varmepumpetyper og om deres fordele.
Teknologisk Institut: Få information om varmepumper
og om deres teknik.

Læs videre på www.varmepumpesiden.dk
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Produkt- og leverandøroversigter
Energistyrelsen: Her finder du en oversigt over energimærkede varmepumper til jordvarmeanlæg og luft
til vand-varmepumper.
Center for Energibesparelser: Få en oversigt over
A-mærkede luft til luft-varmepumper.
Teknologisk Institut: Viser en positivliste over luft til
luft-varmepumper.
Varmepumpeordningen: Bringer en liste over godkendte installatører og leverandører.

Varmepumpesiden.dk
Du kan få endnu mere brugbar viden om varmepumper på www.varmepumpesiden.dk. Og du finder
nemt frem til det emne, som du vil vide mere om:
valg af varmepumpetype, de økonomiske gevinster,
den smarte teknik osv. For hjemmesiden er inddelt i
præcis de samme 6 kapitler som denne folder.
På hjemmesiden kan du komme rigtig i dybden.
For eksempel kan du læse om hele processen fra
bestilling til driftsstart med alle væsentlige punkter i
forløbet, så du nøjagtig ved, hvad der kommer til at
ske. Du får også endnu flere svar på spørgsmål, som
husejere hyppigt stiller, når de overvejer en varmepumpe.
Du kan selv vælge, hvor detaljeret viden du
ønsker, for hjemmesiden er lavet i to niveauer – et
niveau med den basale information og et niveau, hvor
du kan gå i dybden.

I den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011 blev der under overskriften Varme
pumper til erstatning af individuelle oliefyr afsat en pulje på 30
mio. kr. til oplysningskampagner, mærkning af effektive pumper,
begrænsede tilskudsordninger mv. målrettet varmeforbrugere
uden for kollektivt forsynede områder.

Denne folder er en del af udmøntningen af denne aftale.

