Skrotningsordning
for Oliefyr
Siden 1. marts 2010 har ejere af helårsboliger
kunnet søge tilskud til mere energieffektive
opvarmningssystemer, hvis det gamle oliefyr
skrottes.

På Finansloven for 2010 er der afsat 400 mio. kr. til
en tilskudsordning til skrotning af oliefyr til fordel
for en mere energieffektiv opvarmning af helårsboliger.
Hvis du bor inden for et fjernvarmeområde, yder
ordningen alene tilskud til installation af fjernvarme.
Bor du uden for et fjernvarmeområde, er der tre
muligheder for tilskud: 1) til effektive luft-til-vand
varmepumper, 2) til effektive væske-til-vand varmepumper (jordvarmeanlæg) eller 3) til solvarmeanlæg.

Hvordan fungerer ordningen?
Oliefyrsskrotningsordningen yder tilskud til køb og
installation af tilskudsberettigede opvarmningssystemer
ved skrotning af eksisterende oliefyr. Ordningen omfatter alle typer helårsboliger, f.eks ejerboliger, andelsboliger, lejeboliger og sommerhuse, der har dokumenteret
helårsstatus. Det er boligens ejer, der kan søge tilskud.
Kravet for at opnå tilskud er, at det eksisterende oliefyr skrottes og erstattes af enten en energieffektiv
varmepumpe (jordvarme eller luft-til-vand), solvarme i
kombination med for eksempel et nyt olie-/naturgas-/
træpillefyr eller en fjernvarmeunit, hvis boligen tilsluttes
fjernvarmenettet. I områder, der er udlagt til fjernvarme,
yder ordningen alene tilskud til fjernvarme.
Tilskudsmidlerne er begrænsede, og ordningen er derfor
indrettet efter et først-til-mølle princip, dvs. ansøgninger
vedr. tilsagn om tilskud behandles i den rækkefølge, de
modtages og kun så længe, der er midler hertil. Det er
en forudsætning, at arbejdet først påbegyndes, når der
er givet tilsagn om tilskud.
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Fra oliefyr til effektive
opvarmningssystemer
Ordningens hovedformål er at sikre reduktion
af CO2-udledninger fra boliger ved skrotning
af oliefyr og erstatning af disse med mere
effektive opvarmningssystemer. Der er ca.
300.000 oliefyr i Danmark, og Energistyrelsen
skønner, at op mod 200.000 er mere end 15
år gamle. Ordningen forventes at reducere
CO2-udledningen fra boliger med ca. 0,2 mio.
tons CO2 i perioden 2011-12, hvis alle midlerne
tildeles i 2010.

Hvor stort er tilskuddet?
Størrelsen på tilskuddet afhænger af, hvilken type installation, du vælger som erstatning for det skrottede oliefyr.
eshuse. I boliger, der også anvendes til erhverv, gives
der kun tilskud til den del af boligens areal, der anvendes til helårsbeboelse.

Enfamilieboliger
Til køb og installation af:
jordvarme (væske-vand varmepumpe) ydes et
tilskud på 20.000 kr.
luft-vand varmepumpe ydes et tilskud på 15.000 kr.
fjernvarmeunit ydes et tilskud på 10.000 kr.
solvarmeanlæg ydes et tilskud på 25 pct. af investeringsomkostningerne til solvarmeanlægget.
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Flerfamilieboliger
af fjernvarme-unit eller varmepumpe udgør den
mindste beløbsstørrelse, beregnet som enten 25 pct.
af de tilskudsberettigede indkøbs- og installationsomkostninger eller 10.000 kr. pr. helårs-bolig, jf. regneeksempel nedenfor.
af et solvarmeanlæg udgør 25 pct. af de tilskudsberettigede indkøbs- og installationsomkostninger.
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Regneeksempel
der. Der skal installeres fjernvarme. De
samlede tilskudsberettigede omkostninger udgør 60.000 kr.
Hvad bliver tilsagnsbeløbet?
Tilsagnsbeløbet bliver 15.000 kr.
Forklaring: Det tilskudsberettigede beløb udgøres af købs- og installationsomkostninger
til fjernvarme-unit, dvs. 60.000 kr.

Hvordan søger jeg?
durerne på ordningens hjemmeside www.skrotditoliefyr.
dk. Her kan du oprette dig som bruger og indsende
ansøgninger elektronisk. Hvis du foretrækker at søge
pr. brev, kan ansøgningsskemaerne printes fra hjemmesiden og sendes pr. brevpost eller pr. e-mail til sekretariatet for ordningen Skrotditoliefyr.dk, der varetages af
Teknologisk Institut.
Du kan også læse om, hvordan du skrotter dit gamle
tigede opvarmningsformer: fjernvarme, effektive varmepumper og solvarme. Der kan være forhold, du skal
være særligt opmærksom på, inden du sender ansøgningen af sted, f.eks. tilslutningspligt til fjernvarme i din
kommune, fredningsbestemmelser eller forhold i lokalplanen, der har betydning for, hvilken løsning du kan
vælge til dit hus i stedet for oliefyret.

Kontakt sekretariatet
Skrotditoliefyr.dk
Gregersensvej 3
2630 Taastrup
e-mail: info@skrotditoliefyr.dk
tlf: (+45) 72 20 30 40 (åbent alle hverdage fra 9-16)

25 pct. af det tilskudsberettigede beløb er
15.000 kr. Ved 10.000 kr. pr. helårsbolig fås
et højere tilskudsbeløb: 10.000 x 10 lejligheder = 100.000 kr.
Den mindste beløbsstørrelse er her 15.000
kr., som derfor ydes i tilskud til installation af
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