
Vil du have 
grøn varme 

til en god pris?



Dit forbrug med oliefyr
Her ses et eksempel på forbrug med 
oliefyr pr. år*:

2.800 liter olie  kr. 28.000,-

Varmeudgifter til  
ny varmepumpe            kr. 12.070,-

Din årlige 
besparelse i kr.  15.930,-
+ årlig CO2 besparelse

Med en luft-vand varmepumpe kan 
du spare mange tusind kroner i drift 
hvert år, men du kan også benytte 
dig af en række tilskud og fradrag når 
du investerer i en grøn opvarmnings-
kilde.

* Eksemplet er hentet fra Sønderborg Kommunes 

beregninger.

Ren samvittighed og store besparelser 
til dig – til glæde for os alle og miljøet

Skifter du olie- eller gasfyret ud, 
vælger du en miljøvenlig og prisbesparende 
varmeløsning

Du kan spare op til 50% 
af dit varmeforbrug - hvert år

Du kan både få tilskud og fradrag
til din nye varmepumpe

Ved at energirenovere din bolig og 
skifte til en grøn varmekilde, vil du 
på sigt spare penge. Men gennem 
energitilskuddet har du muligheden 
for at spare mange tusind kroner på 
investeringen. Husk dog, at du skal 
søge om dit energitilskud inden du 
påbegynder din energirenovering.

Husk, at registrere din nye varme-
pumpe i BBR, du kan spare ca. 
3.500 kr. om året, ved at registrere 
din primære opvarmningsform som 
el. På denne måde får du den lavere 
elvarmeafgift for den del af dit forbrug 
som overstiger 4000 KwH. Sønder-
borg Kommunes afdeling Byg og Bo-
lig kan hjælpe dig med at registrere
din varmepumpe i BBR.

Der er samtidig en række tilskud og 
fradrag du kan få, når du skifter din 
varmekilde:
Når du energirenoverer din bolig, er 
du berettiget til et energitilskud, som 
økonomisk støtte til dit projekt.

At energirenovere boligen og få en 
grøn opvarmningskilde er noget af 
det, du og din familie kan gøre for 
klimaet og den grønne omstilling. I 
takt med, at strømmen bliver 100% 
CO2 neutral, udgør varmepumper en 
billig og langsigtet tryg varmeløsning
for dig, som boligejer, uden for 
fjernvarme-områderne i Sønderborg 
Kommune.

Omtanke for klimaet
Når vi bruger mindre energi i vores 
hjem, er vi med til at mindske 
belastningen af vores klima. Vores 
energiforbrug i boliger udgør næsten 
40% af det samlede energiforbrug i 
Danmark.
Hvis vi skal nå målet om et CO2 
neutralt Sønderborg-område i 2029, 
spiller vores boliger en meget vigtig 
rolle i den grønne omstilling.

1 Du skal ikke bekymre dig. Et   
 servicetjek om året er ofte nok   
 med en luft-vand varmepumpe.

2  God komfort. Du skal ikke bruge  
 tid på at fylde hverken olie eller 
 brændsel på, varmepumpen kører  
 pr. automatik. 

3 Den varme som din luft-vand
 varmepumpe producerer er  
 vedvarende energi og kan derfor  
 betegnes som miljøvenlig varme.

4 En luft-vand varmepumpe kræver
 ikke så meget plads, derfor er  
 den en god løsning for dig som  
 ikke har en stor grund til et jord- 
 varmeanlæg. 

5 Med en luft-vand varmepumpe
  får du en totalløsning, der op- 
 varmer både din bolig og dit  
 varme vand. 

6 Du sparer mange tusind kroner   
 hvis du skifter fra olie- eller gasfyr  
 til en varmepumpe. Pengene  
 sparer du på driften, men husk
 at der også er mange tilskud og 
 fradrag at få som kan dække 
 investeringen.

Der er mange fordele ved at vælge en luft-vand varmepumpe:



                     www.projectzero.dk            

ProjectZero er hele Sønderborg- 
områdets vision, fokuseret på hvor-
dan man gennem ansvarlige hand- 
linger reducerer den energi-relaterede 
CO2-udledning til NUL senest i 2029 
og samtidig skaber nye kompetencer 
og grønne arbejdspladser.

Det endelige mål er i 2029 at blive 
CO2-neutral. Udgangspunktet er 
knap 700.000 ton CO2-udledning i 
2007, svarende til ca. 9,2 ton CO2 
per indbygger.

ProjectZero-visionen er for Danmark 
og resten af verden et demonstra-
tionsprojekt for, hvordan man for et 
helt område gennem ansvarlighed, 
samarbejde og handlinger på samme 
tid reducerer CO2 og skaber nye 
kompetencer og grøn jobvækst lokalt.

ProjectZero-projektet bygger på at 
den enkelte borger og virksomhed 
tager øget ansvar for egne handlinger.

Vi vil i samarbejde med Sønderborg-
områdets borgere og virksomheder 
omstille og gøre områdets energi-
system CO2-neutralt 20 år før resten 
af Danmark.

www.projectzero.dk
Nyt om energi og klima i Sønderborg-
området og eksempler på folk, der 
har energirenoveret deres bolig.

www.haandvaerfradrag.dk
Se, hvad du kan få fradrag for, og 
hvordan du indberetter.

www.sparenergi.dk
På Spar Energis hjemmeside finder 
du viden om varmepumper, samt 
om energitilskud i forbindelse med 
energirenoveringer.

Sammen bliver vi alle grønnere

Vil du vide mere?


