
Opvarmer du med olie eller el og bor 
i et område uden fjernvarme kan du 
med en varmepumpe spare energi og 
penge. Vibeke og Torben Hermann 
fra Jyllinge valgte i 2015 at få udskif-
tet deres oliefyr til en varmepumpe 
og har i 2016 sparet mindst 10.000 kr. 
på varmeregningen.  

Vibeke og Torben har sagt farvel til oliefyret 
og SPARER NU MINDST 10.000 KR. om året

Vi havde et højt olieforbrug og 
ønskede en billigere og mere 

miljøvenlig varmeløsning. Derfor valgte 
vi at deltage i Grøn Puls Energitræf i  
januar 2015, hvor ejere af oliefyr i Roskilde 
Kommune var inviteret til at høre om 
alternative varmekilder. På træffet del-
tog vi også i lodtrækningen om et Grøn 
Puls energitjek. Vi var heldige at vinde og 
fik besøg af en energivejleder, der bl.a. 
anbefalede at vi fik skiftet oliefyret ud 
med en luft til vand varmepumpe”, siger 
Vibeke Hermann.  

Luft til vand varmepumper er en af 
de tre mest almindelige varmepumper og 
passer godt til helårshuse. For at kunne 
benytte en luft til vand varmepumpe 
kræver det vandbårne radiatorer eller 
gulvvarme og udendørs plads til monte-
ring. Familien Hermann har gulvvarme i 

hele huset, og derfor var en luft til vand 
varmepumpe muligt.   

Der er stor forskel på varmepum-
pernes udseende. Nogle pumper 

er meget store og klodsede. For os 
handlede det derfor også om at finde en 
pumpe, vi ville kunne leve med at se på. 
Vi indhentede flere tilbud på varmepum-
per, men valgte en Danfoss varmepumpe 
som energivejlederen anbefalede, og 
som han samtidig også kom med en fin 
indretningsmæssig løsning til. Det var 
ikke den billigste løsning, men den helt 
rigtige løsning for os. Ikke alene sparer 

vi en masse penge om året i varmereg-
ning, men vi gør også noget godt for 
miljøet”, slutter Vibeke Hermann.
 
Familien Hermann har fået blod på 
tanden og har flere planer med at 
energioptimere deres hus. Næste skridt 
er solceller. 

Er du blevet inspireret til at spare 
energi og dermed penge?
Så læs mere på www.grønpuls.dk om 
hvad der findes af tilbud til boligejere i 
Roskilde Kommune. Grøn Puls udbyder 
løbende energitjek.     

Energivejleder Michael Raaberg, 
Thaysen & Co A/S, vejledte 
familien Hermann i Jyllinge

Parcelhus på 160 m2 fra 2004. 
Antal beboere: 2 personer.  
Hele huset er opvarmet med gulvvarme. Før blev huset
opvarmet med olie. Efter udskiftning opvarmes huset 
alene af den eldrevne varmepumpe.  

Varmeforbrug pr. år før udskiftning af oliefyr: 
1.800 liter olie og 0,5 m3 rummeter brænde. 
Varmeforbrug pr. i alt år = 20.700 kr.  

Varmeforbrug pr. år efter udskiftning til varmepumpe: 
Familien har haft et ekstra elforbrug i 2016 svarende til 
ca. 5.000 kr. Den reelle besparelse ved udskiftning af oliefyr 
til varmepumpe har i 2016 været mindst 10.000-12.000 kr.  

Investering varmepumpe: 
117.546 kr. inkl. moms.  

Energitilskud fra energiselskab: 
9.872 kr. 

Investering efter energitilskud: 
107.674 kr. inkl. moms. 

Tilbagebetalingstid: 9 år
Boligejerne har haft mulighed for at søge 
håndværkerfradrag til projektet og derved kunne 
reducere tilbage-betalingstiden med ca. et år.  

Hvis elforbruget overstiger 4.000 kWh om året kan bolig-
ejeren få 0,51 kr. pr. kWh i tilskud fra et energiselskab.

FAKTA 

Roskilde Kommune, Fors A/S, Boligselskabet Sjælland og erhvervsFORUM Roskilde står bag projekt Grøn Puls. 


