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DANMARK

Lej en varmepumpe med abonnement

Flere AKB-medlemmer har henvendt 
sig i forbindelse med, at fem virk-
somheder har fået støtte til at udbrede 
varmepumper med abonnement i 
landdistrikterne. Det er faldet flere med-
lemmer for brystet, at Energistyrelsen 
har valgt at støtte konkurrenter.

AKB-Nyt har undersøgt sagen og fundet, 
at Energistyrelsen den 28. juni 2016 offent-
ligt udbød: 

Indkaldelse af ansøgninger om støtte 
til fremme af varmepumper igennem an-
vendelse af et forretningskoncept, hvor en 
virksomhed/konsortium af virksomheder 
(herefter benævnt energitjenesteleveran-
dør) tilbyder salg af varme til kunder i om-
råder uden fjernvarmenet. Varmen leveres 
fra varmepumper, som ejes og drives af 
energitjenesteleverandøren, men fysisk er 
placeret hos den enkelte kunde. Med kon-
ceptet undgår husejeren en stor investering, 
usikkerhed om varmeøkonomi og teknisk 
valg af varmepumpemodel, mens energi-
tjenesteleverandøren omvendt indgår aftale 

Fem virksomheder har fået støtte til at 
udbrede varmepumper med abonne-
ment i landdistrikterne. Det er faldet flere 
medlemmer for brystet, at Energistyrel-
sen har valgt at støtte konkurrenter.

om betaling for var me i en nærmere fastsat 
årrække, som dækker udgifterne til indkøb 
og drift af varmepumpen.

Ordningen støtter delvist op til fem ener-
gi- tjenesteleverandørers omkostninger til 
indkøb af varmepumper. 

Maksimalt 45 % af udgiftene
Ansøger skal overholde ELI’s statsstøttere-
gler. Støtten kan maksimalt udgøre 45 pct, 
af energitjenesteleverandørernes udgifter 
til indkøb af varmepumper i henhold til 

artikel 41, stk. 6, litra a, i den generelle 
gruppefritagelsesforordning (Kommis-
sionens forordning nr, 651/2014]).

Støtten kan ikke overstige 20.000 kr
Støtten kan dog ikke overstige 20.000 
kr, pr. indkøbt varmepumpe. Ansøger 
vil blive vurderet og prioriteret efter 
nedenstående objektive kriterier.

Ansøgningsfristen var 
mandag den 3. oktober 2016 
Tilsagn og afslag på ansøgning forven-
tes ultimo medio oktober 2016.

Det samlede ansøgningsmateriale vil 
kunne findes på https://www.ethics.dk/
asp5/tender/ ens_3102_2D160621,nsf.»

Udbuddet lovligt
Sagen er altså ordnet efter den bog, der 
gør udbuddet lovligt, og de fem virk-
somheder har vundet opgaven efter al-
mindelige budprincipper

Kilde: AKB-Nyt

Det er blevet muligt at søge økonomisk 
støtte hos Energistyrelsen for at fremme 
salget af varmepumper på abonnement 
til erhvervslivet. Støtteordningen skaber 
dog ulige konkurrence, mener Tekniq. 

Spænder ben for den 
frie konkurrence
Energistyrelsen åbnede i juli op for an-
søgninger til en støtteordning, der frem-
mer varmepumper på abonnement til 
virksomheder. Men den ordning spæn-
der ben for den frie konkurrence, mener 
brancheorganisationen Tekniq. Den er 
nemlig både for dyr for statskassen, og så 
får abonnementsmodellen sin succes på 
bekostning af andre forretningsmodeller:

Ny støtteordning skal fremme varme-
pumper på abonnement, og det er 
ikke rimeligt, mener Tekniq, der kritise-
rer ordningen for at være for dyr og for 
at skade de andre forretningsmodeller.

Tekniq kritiserer støtte til varmepumper på abonnement

Det er blevet muligt at søge økonomisk 
støtte hos Energistyrelsen for at fremme 
salget af varmepumper på abonnement til 
erhvervslivet. Støtteordningen skaber dog 
ulige konkurrence, mener Tekniq. Foto: Kai T. 
Dragland/flickr. 

Tekniq mener ikke, det er en sam-
fundsopgave at bruge statsstøttemidler 
til at fremme nogle få udvalgte virk-
somheders særlige forretningsmodel, 
som det er tilfældet her med varmepum-
per på abonnement

Man kalder støtteordningen ulige 
konkurrence og peger på, at Energisty-
relsen selv har konkluderet, at abonne-
mentsmodellen ikke er mere økonomisk 
fordelagtig for kunden, end hvis denne 
selv ejede varmepumpen.

Ingen grund til at bruge penge 
på en støtteordning specifikt til 
dén model
Derfor ser Tekniq ingen grund til at bru-
ge penge på en støtteordning specifikt 
til dén model. Til gengæld havde man 
gerne set varmepumperne støttet på an-
den vis:

Vi havde i stedet gerne set en øget 
støtte til udbredelsen af varmepumper i 
forbindelse med elektrificeringen af det 
danske energisystem”, siger Tekniq.

Brug midlerne til at understøtte 
en fri og teknologineutral konkur-
rence på markedet
I Tekniq anbefaler vi også fremover, at 
man i stedet bruger midlerne til at under-
støtte en fri og teknologineutral konkur-
rencte på markedet, så alle forretnings-
modeller og teknologier kæmper på lige 
vilkår. På den måde får man mest mulig 
grøn omstilling for pengene”.
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