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Tilskud til varmepumper giver ikke den ønskede, grønne gevinst
Kære Dan Jørgensen
Regeringens hensigt med tilskud til varmepumper og en VEgodkendelsesordning er rigtig god. Selvfølgelig skal vi fremme
udbredelsen af varmepumper, der kan være en god og effektiv
måde at nedbringe CO2-udslippet. Det vil vi som branche gerne
bakke op om og medvirke til.
Desværre er de seneste initiativer for varmepumper gennemført på
en måde, som ikke er gavnlig for den grønne omstilling på den
lange bane. Vi skriver derfor til dig for at gøre opmærksom på, at
indsatsen på dette område bør ændres hurtigst muligt og i hvert
fald inden der åbnes for næste tilskudspulje.
For det første har tilskuddet til boligejernes varmepumper ført til en
opbremsning i markedet. Installatørerne venter på boligejerne, der
venter på svar på deres tusindvis af ansøgninger til Energistyrelsen.
Nu vil ingen sætte gang i installation af nye varmepumper
markedet er gået helt i stå.
Der er afsat penge til nye tilskud i 2021. Her må vi forvente det
samme problem hvis der ikke gøres noget.
Problemet ved alt det her er, at der kun er begrænset antal
installatører på markedet. Hvis de står med tomme hænder i
månedsvis, bliver det umuligt at nå at sætte så mange
varmepumper op på årsplan som Regeringen og dens aftaleparter
håber på.
Tilskuddet til varmepumper bør ændres til en form, der ikke skaber
en stop-go effekt i markedet for varmepumper. Vi foreslår derfor at

tilskuddet fremover kan søges som et fradrag efter objektive
kriterier på samme måde som håndværkerfradraget.
Dette vil fordele boligejernes anskaffelse af varmepumper over hele
året i stedet for at klumpe det sammen i en kort periode.
For at sikre økonomien i en sådan ordning foreslår vi, at boligejerens
effektive tilskud reduceres. Det er vores vurdering at der fortsat vil
være en kraftig efterspørgsel på at få installeret varmepumper selv
hvis det effektive tilskud for eksempel halveres i forhold til i dag.
For det andet sikrer VE-godkendelsesordningen ikke i tilstrækkelig
grad en fornuftig anvendelse af tilskuddene. Især er det ufornuftigt,
at det er muligt at blive VE-godkendt uden at opfylde lovkravene til
at håndtere de kølemidler, som er i varmepumperne. Det vil i
praksis sige, at der vil blive givet et offentligt tilskud til en ulovlig
installation. Det er naturligvis ikke i orden, og den omhandlede
lovgivning har i øvrigt netop til hensigt at modvirke udslip af
drivhusgasser fra blandt andet varmepumper.
Vi er informeret om, at der vil blive gennemført en analyse af,
hvordan VE-godkendelsesordningen fungerer og, at VEbekendtgørelsen skal revideres. Vi mener dog, at den administrative
procedure for at udstede VE-godkendelse bør ændres umiddelbart
så VE-godkendelse forudsætter, at ansøgeren opfylder kravene i fgas forordningen og anden relevant lovgivning for kølemidler og
køletekniske anlæg.
Vi håber du vil tage initiativ til at foretage de ovennævnte
ændringer i de ellers prisværdige initiativer for at udbrede brugen af
varmepumper.
Vi står naturligvis til rådighed for dialog om dette og ser frem til dit
svar.
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