
 

Pressemeddelelse:  
 

Drop tilskudsordningen, Dan Jørgensen – den sparker en 
åben dør ind 
 
12 kaotiske timer var alt det tog, før alle 250 millioner tilskudskroner til 
klimavenlige energiløsninger var revet væk. Hvis politikerne ikke finder en 
bedre løsning end den eksisterende tilskudsordning, vil det få alvorlige 
konsekvenser for den grønne omstilling, vurderer direktør for Dansk Køl & 
Varme, Søren Bülow.  
 
I går, den 7. april, kl. 10.00 åbnede Energistyrelsen for ansøgninger til den såkaldte 
Bygningspulje. En pulje, der blandt andet er oprettet for at gøre det mere attraktivt 
for boligejere at skifte fra olie- og gasfyr til varmepumpe.  

Men efter kun 12 timer var puljen allerede opbrugt, og med afvisningen af flere 
tusinde boligejere kommer puljen til at bremse den grønne omstilling i stedet for at 
fremme den, udtaler direktør for brancheorganisationen Dansk Køl & Varme, Søren 
Bülow. 
 
- Efterspørgslen på varmepumper er tydeligvis meget stærk, og varmepumper er et 
hit hos boligejerne. Derfor ville den grønne gevinst fra udskiftning af olie- og gasfyr 
med varmepumper også komme, selvom der ikke var noget tilskud. Faktisk er 
tilskudsordningen en bremse på den grønne omstilling, fordi de mange, der ikke får 
tilskud, udskyder at anskaffe en varmepumpe, forklarer han.  
 
I Dansk Køl & Varme mener man, at tilskudsordningen skal fjernes og erstattes af et 
generelt tilskud.  
 
- I den form tilskudsordningen har nu, sparker den en åben dør ind hos en mindre 
gruppe boligejere. I stedet burde man give et generelt tilskud til alles varmepumper - 
f.eks. alle som er installeret efter 1/1 2021, siger Søren Bülow.  
 
På den måde ville man undgå vrede boligejere, som forgæves søger om tilskud, men 
man ville også undgå, at varmepumpemontørerne står uden arbejde i store dele af 
året, fordi boligejere, der ikke får tilskud, udskyder at få monteret en varmepumpe.  
 
Beskeden fra Dansk Køl & Varme til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan 
Jørgensen er derfor klar: Drop tilskudsordningen og find en mere holdbar løsning.  
 
Dansk Køl & Varme er brancheorganisation for 200 køle- og varmepumpefirmaer i 
Danmark, der er specialiseret i at levere, installere og servicere køle- og 
varmepumpeanlæg. Dansk Køl & Varme arbejder for at være på forkant med 
målsætninger for miljø og klima.   
 


