
 
En luft-til-vand varmepumpe koster ca. 100.000 kr inkl. moms og installation. (https://www.greenmatch.dk/blog/2014/01/hvad-koster-en-luft-til-
vand-varmepumpe#Installationspris) 
Hvis man skifter sit naturgasfyr til luft til vand varmepumpe efter bygningspuljen får man i gennemsnit 28.000 kr i tilskud 
(https://danskvarme.dk/energitilskud-til-varmepumper-i-2020-2021-dette-er-hvad-vi-ved/) 
Begge dele er medregnet i kommunens oversigt. 
Nedenstående 4 punkter er ikke medregnet: 

1. Husejere med varmepumpe får afslag på elafgift for den del af forbruget der er højere end 4.000 kwh per år. Elvarmeafgiften falder yderligere 
pr. 1/1-2021, hvilket jeg har medtaget i min beregning 

2. Håndværkerfradrag på 12.500 kr. pr voksen pr husstand til installation – altså 25.000 kr hvis man er et par. Værdien heraf er ca. 26% = 6.500 
kr (https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759) 

3. Derudover er der med den nye pulje 8.000 kr i tilskud til frakobling fra naturgasnettet, hvilket jeg har medtaget i min beregning 
(https://www.energy-
supply.dk/article/view/747568/ny_aftale_puljer_pa_23_milliarder_til_udskiftning_af_oliefyr_og_udrulning_af_fjernvarme) 

4. Derudover stiger afgiften på naturgas/bionaturgas i 2021 med 0,30 kr/m3 gas, hvilket jeg har medtaget i min beregning.  
 
Solrød Kommune skrive: 
Oversigten viser de anslåede udgifter til anlæg af varmepumper og fjernvarme som alternativ til de ca. 1.140 naturgasfyr og 56 oliefyr. Kilden til fjernvarme-
beregningerne er Solrød Fjernvarme. Beregningerne bygger på erfaringstal og beregninger, som de har foretaget af omkostninger til ledningsnet, 
fjernvarmeinstallationer mv. Kilden til varmepumpe-beregningerne er Ingeniørfirmaet Rambøll. 

Varmepumpe - Solrød Kommunes beregning 

Stk.pris  70.000 Kr. (indregnet tilskud)  

Antal boliger:  1.200 bygninger  

Samlet udgift  84.000.000 Kr.  

Øvrige udgifter  12.000.000 Kr.*  

I alt:  96.000.000 Kr.  

* Dækker udgifter til elsystemforstærkning, støjdæmpning og frakobling til naturgasnettet 

 
Med udgangspunkt i ovenstående regnestykke, må man starte med at fjerne de 56 oliefyr, da de under alle omstændigheder ikke har noget med 
naturgasnettet og dermed bionaturgas at gøre, altså er der 1140 boliger tilbage, der kan skifte til luft-til-vand varmepumper eller modtage 
bionaturgas: 
Samlet udgift udgør 1140 boliger x 70.000 kr. = 79.800.000 kr. 
Øvrige udgifter udgør i oversigten 10.000 kr. per husstand. Da man i 2021 kan få 8.000 kr. i tilskud til frakobling bliver regnestykket: 1140 boliger x 
2.000 kr = 2.280.000 kr. 
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I alt 82.080.000 kr. Herfra skal man fratrække håndværkerfradrag 6.500 kr x 1140 husstande = 7.410.000 kr 
I alt 74.670.000 kr. 
 
Nedenfor en beregning af gennemsnitlig pris for opvarmning med varmepumpe vs. naturgas: 

  Energipris 2021 kr/kwh 
Forbrug 
varme kwh Årlig pris Elvarmeafgift 2021 

Luft til vand varmepumpe 0,7556 5171                      3.907   0,8 øre/kwh  

Link: https://www.amalo.dk/varmepumpen-bliver-en-endnu-bedre-forretning-i-2021/ 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgivningen/elafgiftsloven/ 

     

  Energipris 2021 kr/m3 
Forbrug gas 
m3 Årlig pris Naturgasafgift 2021 

Naturgas 6,65 + 0,30 1631                    11.335  + 0,30 kr/m3 

Link: https://evida.dk/kundeservice/ny-klimaaftale-tilskud-frakobling-priser/?hvad-betyder-den-nye-klimaaftale-for-mig#b36d95d6-73ea-494c-b275-9bfc223cb7ff 

https://www.seas-nve.dk/kundeservice/regning/naturgasregning/forstaa-din-naturgaspris 

     

Årlig besparelse varmepumpe vs. naturgas baseret på 2021 priser    

11335 kr minus 3907 kr                                      7.428     

 
Besparelse på opvarmning udgør 1140 boliger x 7.428 kr x 15 års levetid på varmepumpen = mere end det koster at installere varmepumperne. 
 
Du kan se den beregnede besparelse her (2020-priser): https://www.bolius.dk/det-koster-de-forskellige-opvarmningsformer-887 men bemærk at 
disse tal er uden 2021-reguleringen af elvarmeafgift/naturgasafgift. Her er den årlige besparelse baseret på 2020 priser 3.501 kr/år per husstand ved 
luft til vand varmepumpe vs. naturgas. 
 
Skræmmebilledet med de 110 mio. kr i udgift for naturgasfyrejere ved Solrød Strand er således ren vildledning. Resultatet viser, at der faktisk vil være 
en økonomisk gevinst for husejere, hvis de udskifter deres naturgasfyr til en luft-til-vand varmepumpe. 
 
Drift af varmepumper udleder desuden ingen CO2, mens bionaturgas og naturgas ved afbrænding udleder samme mængde CO2. 
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