
Varmepumper og kølemidler 

Dansk Energi
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▪ Elektrificering af opvarmning af bygninger med varmepumper
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Omstilling af det danske 
energisystem
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Omstilling af det danske energisystem

▪ I 2020 vil mere end 70% af Danmarks el blive produceret fra vedvarende energi, og andelen vil 

vokse frem mod 2030. Derfor skal el udgøre kernen i den grønne omstilling.

▪ Varmepumper til fjernvarmesystemet og til individuel opvarmning af bygninger, er en af 

hjørnestenene i omstillingen.

▪ Dansk Energi, har i mange år, arbejdet for at få lempet afgiftstrykket på el, da el er hårdere 

beskattet end andre energibærere/arter.
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Omstilling af det danske energisystem

▪ Afgiftslempelsen er ved at lykkedes, idet PSO udfases og flyttes over på finansloven frem mod 

2021.

▪ Elafgiften som nu er reduceret til 25,7 øre, bliver måske reduceret yderligere til 15,7 øre fra 2021. 

Elafgiften var før lempelsen 1. maj 2018, på 40,7 øre. 

▪ Det skulle forhåbentlig medføre, at vi nu både kan få store varmepumper i fjernvarmesystemet og 

flere individuelle varmepumper ud til husejerne?
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Omstilling af det danske energisystem

▪ De store varmepumper til fjervarmesystemet anvender naturlige kølemidler, mens de små 

varmepumpe anvender syntetiske kølemidler.

▪ Både naturlige og syntetiske kølemidler er omfattet af international aftale og Europæisk 

regulering. 

▪ I Danmark er de syntetiske kølemidler også omfattet, af en særlig dansk regulering, den såkaldte 

10 kg. regel og de er også afgiftsbelagte.

▪ Dette giver efter vores opfattelse, unødige begrænsninger i det danske marked.
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Omstilling af det danske energisystem - Kigali
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Udfasning af f-gasser



Omstilling af det danske energisystem 

▪ Dansk Energi har ønsket 10 kg. reglen ophævet, fordi der allerede er en international aftale og 

EU-regulering..

▪ I dag er der begrænsning på brug af syntetiske kølemidler på maks. 10 kg. i varmepumper, dog 

med dispensationsmulighed. Det har givet fordyrrende og uhensigtsmæssige løsninger.

▪ Vi har ønsket reglen ophævet, fordi det ikke gavner omstillingen af energisystemet, at der er 

særlige regler for nogle kølemidler, ud over det som allerede ligger i internationale aftaler og EU-

regulering. Vi mener det indre marked i EU fungere bedst, hvis reglerne er ens for alle.

▪ Regulering skal tilgodese – sammenhæng mellem omkostninger og klima – og bør som 

udgangspunkt altid fokusere på de mest omkostningseffektive klima-løsninger/CO2-

reduktionsomkostninger.

▪ En undersøgelse foretage for Miljøstyrelsen og Dansk Energi om markedet for varmepumper i 

størrelsen 60-200 kW, med naturlige kølemidler, viser at det stor set er fraværende.
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Prisudvikling på 
syntetiske kølemidler!
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Prisudvikling på syntetiske kølemidler
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Prisudvikling på syntetiske kølemidler
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2017 - 300%

2020 x%?
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Prisudvikling på syntetiske kølemidler
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Ny elafgift 25,7 

øre/kWh

1.5.2018

-/-
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Ny elafgift 25,7 

øre/kWh

Prisudvikling på syntetiske kølemidler
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Syntetiske 

kølemidler

= 0
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Prisudvikling på syntetiske kølemidler

Udvikling over tid – et gæt!

VP med syntetiske kølemidler VP med naturlige kølemidler
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Prisudvikling på syntetiske kølemidler

▪ Opsummering:

▪ Lavere elafgift + flytning af PSO til finansloven = bedre brugerøkonomi

▪ Lavere afgift + flytning af PSO til finansloven + stigende priser på syntetiske kølemidler = 

dårligere brugerøkonomi.

▪ Vil det påvirke markedet for salg af varmepumper til individuel opvarmning og mellemstore 

bygninger?
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Udfordringen! 
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Udfordringen

▪ Poll finds European retailers are optimistic about transition from HFCs but challenges 

remain

▪ Oct. 31, 2017

▪ - Survey of food retailers across France, Germany and the UK finds only 56% have started 

making the shift away from HFC

▪ - 40% of respondents are not fully aware of upcoming regulatory changes related to the phase-

down of HFC refrigerants

▪ - Interestingly, cost didn’t rank as a top priority for selecting a new refrigeration system, although 

it is one of the most common identified challenges associated with making the shift

Source. EHPA 2017
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Udfordringen

▪ 60% af alle installerede jordvarmeanlæg og luft-vand anlæg anvender R407c

▪ 40% af alle installerede jordvarmeanlæg og luft-vand anlæg anvender R410a

▪ Alle luft-luft varmepumper anvender primært R410a

▪ Nogle anvender R32

▪ Nye kølemidler er ikke kompatible bagud.

▪ R410a ca. 1.400 kr./kg. kundepris + kørsel og servicemontør – før 2018, 500 

kr./kg. 

▪ Der ca. 80.000 L/V – V/V varmepumper i dk.
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Udfordringen

▪Hvad kan varmepumpeejere forvente af serviceudgifter i fremtiden?

▪Vil prisændringerne lægge en begrænsning på salget af 

varmepumper til individuel opvarmning.
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Udfordringen 

R290 Propan

R610 Isobutan

R717 Ammoniak

R744 CO2
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R449A - HFO

R452A – HFO

1234yf - HFO



Udfordringen

Forskning og udvikling eller import 

af små og mellemstore varmepumper med naturlige kølemidler?

Hvem skal gøre det?
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