
– vedvarende energi
Varmepumper 

til helårsboliger og fritidshuse

KONTAKT ALTID EN GODKENDT VE-INSTALLATØR 
– SÅ ER DU SIKKER PÅ AT FÅ DEN  

RETTE RÅDGIVNING.LÆS MERE PÅ: VEINSTALLATØR.DK

– Læs mere på: www.veinstallatør.dk

Michael
Udstregning



Mange muligheder
Der findes en varmepumpe til stort set ethvert behov og enhver bolig – de bedste 
resultater opnås dog i velisolerede boliger. 

Jordvarmepumper producerer varme ved at ”trække” varme ud af jorden gennem 
nedgravede jordslanger fyldt med frostsikret vand. Jordvarmepumper har den højeste 
virkningsgrad og kræver typisk en investering på 150.000 – 200.000 kr. 

Luft-til-vandpumper trækker udeluft forbi en varmeveksler, som ved hjælp af kompres-
sion øger luftens varmeenergi. Investeringen i en luft-til-vandpumpe ligger typisk på 
omkring 70.000 – 120.000 kr. 

Luft-til-luftpumper suger energi ud af udeluften og omdanner luftens energi til varme, 
som sendes videre ind i boligen. Luft-til-luftpumper kan afgive varme om vinteren 
og kulde om sommeren og er primært velegnet til mindre boliger eller fritidshuse, 
herunder at holde huset frostfrit om vinteren. En luft-til-luftløsning koster typisk 16.000 
– 25.000 kr.

Godt for både miljø og pengepung
Der findes rigtig mange muligheder og løsninger med varmepumper. Men fælles for 
dem alle er, at de reducerer boligens udledning af C02 - og samtidig reducerer husstan-
dens forbrugsudgifter betydeligt. 

Sådan får du en varmepumpe
Valg af pumpetype og dimensionering kræver specialviden om varmepumper. Kontakt 
derfor altid en VE-godkendt installatør. Så får du en specialuddannet rådgiver - som 
også er ekspert i at vurdere dine besparelsesmuligheder.

Garanti
En VE-installatør er  

specialuddannet og godkendt af 
Energistyrelsen. Alle VE-installatører 

er omfattet af TEKNIQs garantiordning. 
Det betyder, at du har mulighed for at 

klage over udført arbejde til Ankenævnet 
for Tekniske Installationer.  

Læs mere om TEKNIQs  
garantiordning på  

www.veinstallatør.dk

61 % af boligejere med interesse  
for vedvarende energi siger, at en 
VE-godkendelse har ”afgørende” eller 
”stor”betydning for deres valg af  
installatør* 

”Hvilken betydning vil det have for dig, at du/I benytter en VE-godkendt 
 installatør til at rådgive og/eller installere din/jeres vedvarende energiløsning?” 

YouGov – What the world thinks


