
Varmepumpedagen 2018
I skyggen af en usædvanlig varm og tør sommer.



At den globale opvarmning er en kendsgerning, var 
sommeren et godt bevis for. 

Hvad den globale opvarmning skyldes og hvor stor en 
indvirkning afbrændingen af fossile brændsler har, ved 
vi ikke.



Men vi ved at verdens forbrug af energi vil stige 



Vi ved at forkomsterne af olie og gas 
ligger i problematiske områder





Kilde: Skatteministeriet, april 2018

Vi ved at Danmark har en af verdens højeste afgift på El



Vi ved at varmepumper er 100% vedvarende energi og det 
økonomisk mest fornuftige alternativ til opvarmning.



”Vejen til et 
fossiluafhængigt 
Danmark er brolagt 
med varmepumper”

 Energi-, Forsynings- og 
Klimaminister Lars Chr. 

Lilleholt, 17. marts 2017, 
ved indvielsen af det nye 

varmepumpeanlæg i 
Rødkærsbro.

Men smukke ord gør det ikke alene!             
Der er fortsat uhensigtsmæssige barrierer for 
udbredelsen af varmepumper.

Det mest akutte problem er en forældet og 
konkurrenceforvridende afgiftspolitik; VPF er derfor 
glade for, at man i energiudspillet seriøst ønsker at 
adressere denne problemstilling.

Der er dog fortsat andre barrierer og udfordringer

Tilslutningspligt til kollektiv forsyning i områder og 
boligtyper, hvor det ikke giver mening

Manglende obligatoriske kompetencekrav til 
varmepumpeinstallatører 



Hvad den globale opvarmning skyldes og hvor stor en indvirkning
afbrændingen af fossile brændsler har, ved vi ikke.

Men vi ved at 40% af al energi går til opvarmning og afkøling af vore 
bygninger.

Så det kan vel kun gøre det bedre at omstille fra olie og gas
til varmepumper, der udnytter de fornybare energikilder
(sol, vandkraft og vindenergi) med en faktor fire til fem.



Så lad os få fjernet forhindringerne og være fornuftige
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