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Ny tilskudsordning for eldrevne
varmepumper åbner 1. april

Den 1. april 2021 kan fjernvarmevirksomheder søge om tilskud til
etablering af eldrevne varmepumper. Det sker via Energistyrelsens nye
tilskudsordning.

Energistyrelsen åbner d. 1. april for tilskud til eldrevne varmepumper.
Formålet med ordningen er at fortrænge fossile brændsler fra
fjernevarmevirksomhedernes varmeproduktion. I alt er der afsat 61 mio. kr. i
2021 til tilskudsordningen i forbindelse med energiaftalen fra 2018. 

Støtte på op til 15 %



Målgruppen er fjernvarmevirksomheder, hvor minimum 50 procent af den
eksisterende varmeproduktion i fjernvarmenettet er baseret på kul, olie eller
naturgas.

Der kan støttes for op til 15 % af de støtteberettigede omkostninger. Dog
maksimalt 5 mio. kr.

Støtteordningens betingelser

• Varmepumpen skal være eldrevet
• Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme
• Minimum 50 % af varmepumpen skal fortrænge varmeproduktion

baseret på kul, olie eller naturgas
• Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for

tre år

Ansøgningsrunden åbner torsdag den 1. april og løber frem til den 1. maj
2021.

Læs mere om tilskudsordningen for eldrevne varmepumper
på Energistyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde
ansøgningsvejledningen til tilskudsordningen.

Kontakt

Fuldmægtig Alma Falch Wanstrup, alw@ens.dk eller tlf. 33 92 75 14
Fuldmægtig Jeppe Krogh Skjølstrup, jeks@ens.dk eller tlf. 33 92 67 94

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning

https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/grundbeloebets-ophoer-og-grundbeloebsindsatsen
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og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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