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Indledning og sammenfatning
Tilskudsordningen ”skrot dit oliefyr” gav boligejere mulighed for at få tilskud til at erstatte oliefyr med
fjernvarme eller en varmepumpe eller til at supplere opvarmningen med solfangere. Ordningen havde som
formål at motivere boligejerne til at vælge en anden og mere klimavenlig opvarmningsform, og der blev ved
ordningens indførelse desuden henvist til beskæftigelses- og forsyningshensyn1. Omtrent 20.000 boligejere
fik tilskud.
I denne rapport vurderes, om ordningen har fået tidligere oliefyrsejere til at erstatte oliefyr med fjernvarme
eller varmepumpe, eller om boligejerne ville have foretaget udskiftningen af oliefyr uafhængigt af
tilskuddet. Undersøgelsen omfatter ikke eksplicit de ultimative mål for ordningen, dvs. klima, beskæftigelse
og forsyningssikkerhed. Men hvis ordningen skal have en effekt på disse mål, er det en nødvendig
betingelse, at ordningen påvirker boligejernes valg af opvarmningsform.
Undersøgelsen er baseret på svar på spørgeskemaer fra godt 220 modtagere af tilskud og svarprocenten
var på mindst 43 procent.
Effekt
De vigtigste konklusioner om ordningens effekt er:
Mange tilskudsmodtagere havde før tilskudsordningen blev kendt regnet med at beholde deres
oliefyr til det gik i stykker. Mange, men ikke alle, havde overvejet at skifte til andet end oliefyr, når
de engang skulle af med det gamle oliefyr. Det kan tolkes som, at tilskudsordningen blev en
lejlighed til at skifte oliefyret tidligere end ellers planlagt. Skønsmæssigt fremskyndede ordningen
skrotningen af det gamle oliefyr med 3 år. For mindst 12 procent men for skønsmæssigt 1/3 af
tilskudsmodtagerne betød ordningen, at tilskudsmodtagerne ikke valgte et nyt oliefyr, men en
fjernvarmetilslutning eller en varmepumpe, jf. figur A.
Tilskuddet havde ikke helt samme betydning for de boligejere, der havde mulighed for at vælge
fjernvarme som for dem, der ikke havde denne mulighed, hvilket givetvis skyldes, at fjernvarme
også uden støtte er et godt alternativ til oliefyr.

1

En formulering af klima- og energiministerens begrundelse for ordningens ses på: http://www.ens.dk/dadk/info/nyheder/nyhedsarkiv/2010/sider/20100226wwwskrotditoliefyrdkgaariluften.aspx
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Figur A. Havde tilskudsordningen betydning for, hvilken opvarmningsform du skiftede det gamle oliefyr
ud med? Procent
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
224 anvendte svar.

Undersøgelsen giver ikke et generelt svar på, om tilskudsordninger af denne karakter er
samfundsøkonomisk hensigtsmæssige sammenlignet med andre politisk-økonomiske virkemidler, men hvis
sådanne ordninger skal være hensigtsmæssige, skal de naturligvis have en vis effekt på udskiftningen af
oliefyr. Der er ikke et entydigt svar på, om effekten af ordningen vurderet ud fra figur A er ”stor” eller
”lille”, men alligevel kan det måske nok vurderes, at effekten omtrent har den størrelse, der kan forventes
af denne type tilskudsordninger. Dog er det i rapporten diskuteret, hvordan man måske kan øge effekten af
lignende ordninger.
Teknik, information og økonomi
Ud over spørgsmålet om tilskudsordningens effekt, er tilskudsmodtagerne også spurgt om andre forhold af
relevans for husholdningers valg af opvarmningsform og det politiske mål om udfasning af fossile
brændsler. For denne type spørgsmål er det vigtigt at være opmærksom på, at de adspurgte
tilskudsmodtagere ikke er repræsentative for alle oliefyrsejere.
Ofte er det hensigtsmæssigt at forbedre bygningen, når der installeres varmepumpe i stedet for oliefyr.
Figur B viser, at omtrent 40 procent, af de tilskudsmodtagere, der har installeret varmepumpe, har isoleret
bygningen i den forbindelse, mens godt 20 procent har forbedret radiatorsystemet. Også mange af dem,
der installerede fjernvarme, foretog disse følgearbejder.
Installation af nyt opvarmningssystem er naturligvis forbundet med usikkerhed for de tidligere
oliefyrsejere. Undersøgelsen viser, at der er større usikkerhed om den fremtidige funktion og energiregning
ved valg af varmepumpe end ved valg af fjernvarme. Det peger på værdien af god rådgivning for
alternativer til oliefyr. De fleste tidligere oliefyrsejere betalte selv for finansiering af den nye
opvarmningsform, selv blandt dem, der installerede varmepumper, der typisk koster mindst 100.000 kr.
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Figur B. Følgearbejder, information og finansiering. Procent blandt tilskudsmodtagere
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: 194 anvendte svar fordelt på 84 for fjernvarme, 33 for luft-vand og 77 fra vand-vand.

Sammenlignet med tilskudsmodtagerne, vil de mange oliefyrsejere, der fortsat har deres oliefyr, formentlig
som gennemsnit have større behov for følgearbejder eller opleve større usikkerhed om virkningen af
alternativ til deres oliefyr, og måske vil denne gruppe have større finansieringsproblemer.
Spørgeskemaundersøgelsens resultater således tages med visse forbehold. Det skyldes bl.a.:
De adspurgte tilskudsmodtagere er ikke repræsentative for alle oliefyrsejere.
Tilskudsmodtagerne er spurgt efter skrotningen af oliefyret er sket, og nogle spørgsmål er
hypotetiske.
Undervejs i rapporten diskuteres, hvor disse forhold kan have særlig betydning.
Selv uagtet disse forbehold, skal man være opmærksom på, hvilke konklusioner der kan drages af denne
type undersøgelse. Som nævnt viser undersøgelsen ikke direkte om målene med ordningen – fx mindre
CO2-udledninger – er nået. Desuden kan undersøgelsen heller ikke sige om tilskudsordninger er
samfundsmæssigt fornuftig set i sammenligning med andre politisk-økonomiske tiltag med samme mål.
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Ordningen
Ordningen var åben for ansøgninger fra 1. marts 2010. Der var afsat 400 mio. kr., og tilskud blev givet efter
et først-til-mølle-princip. Ordningen blev lukket for ansøgninger den 30. juni 2011. Boligejerne, som
skrottede deres oliefyr, kunne komme i betragtning til tilskud. Ejere af enfamilieshuse kunne få
10.000 kr. ved installation af fjernvarmeunit
15.000 kr. ved installation af luft til vand-varmepumpe
20.000 kr. ved installation af væske til vand-varmepumpe
2

Ejere af flerfamilieboliger kunne få minimum af disse beløb eller 25 procent af omkostningerne.

Ved lukningen for modtagelse af ansøgninger var der kommet knap 22.000 ansøgninger, og der var givet
tilsagn om tilskud til knap 20.000 ansøgere, hvoraf knap halvdelen vedrørte fjernvarmeinstallation, mens
ca. 45 procent vedrørte varmepumpeinstallation, jf. tabel A.
Tabel A.

Ansøgninger og tilsagn om tilskud til ”skrot dit oliefyr” fordelt på opvarmningskilde, antal pr.
28. oktober 2011.
Væske-vand
varmepumpe

Luft-vand
varmepumpe

Fjernvarme

Solvarme

I alt

Ansøgninger om tilsagn

6.571

3.190

10.083

2.067

21.911

Tilsagn om tilskud

5.854

2.784

9.341

1.723

19.702

Kilde: Udtræk fra ordningens administrative data og http://www.skrotditoliefyr.dk/daDK/om_ordningen/Sider/Status.aspx.

Godt 4.000 oliefyrsejere ansøgte om tilskud den første måned ordningen var åben, jf. figur C. Det
månedlige antal faldt hurtigt til godt 500 og holdt sig stabilt på det niveau frem til foråret 2011. Det blev da
offentligt kendt, at ordningen snart ville ophøre, fordi midlerne i puljen var ved at være brugt, og i den
sidste måned, hvor ordningen var åben, søgte knap 6.000 oliefyrsejere om tilskud.

2

Desuden kunne der ydes tilskud til 25 procent af indkøbs- og installationsomkostningerne ved installation af
solvarmeanlæg. Det krævede ikke skrotning af oliefyr, og modtagere af disse tilskud er ikke medtaget i undersøgelsen.
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Figur C: Ansøgninger om tilsagn fordelt på måned, antal maj 2010-juni 2011
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Den resterende deI af rapporten er delt i to: Afsnit 1, 2 og 3 handler direkte om effekten af ordningen, om
hvorfor ordningen har en effekt og om relaterede undersøgelser. Afsnit 4, 5 og 6 beskriver andre forhold,
som er relevante ved valg af opvarmningsform (fx information), og desuden diskuteres metoden i
undersøgelsen. Undersøgelsens spørgeskemaer er trykt i bilag.
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1. Effekt blandt modtagerne af tilskud
I afsnittet gengives svarene på de spørgsmål, der vedrørte effekten af tilskudsordningen. Først beskrives
tilstanden før det gamle oliefyr blev udskiftet, dernæst af vises svar på spørgsmål om ordningens effekt.
1.1. Situationen før tilskudsordningen blev kendt
Modtagere af tilskud blev spurgt til situationen, før tilskudsordningen blev kendt. Svarene tegner et billede
af, hvilken fysisk tilstand det gamle fyr var i, og hvilke overvejelser om udskiftning af det gamle oliefyr, som
tilskudsmodtagerne havde gjort sig. Svarene kan bidrage til at sandsynliggøre, hvilken effekt
tilskudsordningen har haft.
Figur 1 viser, at de fleste nu skrottede oliefyr virkede godt, om end omtrent halvdelen var over 20 år gamle.
Figur 1. Tilstanden for det nu skrottede oliefyr. Procent.
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.

I undersøgelsens fritekst-spørgsmålene svarede en del, at olietanken var nedslidt og stod foran at skulle
udskiftes.
Næsten halvdelen af boligejerne havde ikke fastsat en periode, inden for hvilken de regnede med at
udskifte oliefyret, men ville derimod have anvendt det, til det gik i stykker, jf. figur 2. Kun 12 procent af alle
boligejerne stod umiddelbart overfor en udskiftning.
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Figur 2. Havde du – lige før tilskudsordningen blev kendt – overvejet at skrotte dit gamle oliefyr? Procent.
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse. 226 anvendte svar.

Endelig viser figur 3, at omtrent 45 procent af tilskudsmodtagerne havde overvejet et alternativ til oliefyr,
og mange havde også hentet konkret information om alternativer. Omtrent 10 procent af
tilskudsmodtagerne havde forestillet sig, at de skulle forsætte med oliefyr, og lidt flere havde slet ikke gjort
sig nogen overvejelser.
Figur 3. Hvilke overvejelser havde du gjort om nye varmeinstallationer, før tilskudsordningen blev kendt?
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: Procenttallene er sat i forhold til 226 (antallet af respondenter). Der er i alt sat 397 markeringer af de 226 respondenter.

Samlet kan der ud fra figur 1, 2 og 3 tegnes et billede af den typiske situation for en oliefyrsejer før
tilskudsordningen blev kendt: Oliefyret var gammelt, men virkede godt, og ejeren regnede med at bevare
det, så længe det virkede. Ejerne overvejede dog også i mange tilfælde at vælge et alternativ til et oliefyr,
og havde i mange tilfælde konkretiseret disse overvejelser ved at hente information om alternativer. Man
kan tolke dette som, at mange havde ”skuffeprojekter” om valg af alternativer til oliefyr, som kunne
aktiveres ved en passende anledning, fx hvis oliefyret gik i stykker, der blev mulighed for tilskud, der blev
anlagt fjernvarme i området eller lignende.
Da figur 2 jo viser, at kun få tilskudsmodtagere stod direkte over for at udskifte deres oliefyr, må man
formode, at tilskudsordningen har haft en vis effekt på, hvornår oliefyret blev skrottet. Ud fra data bag figur
2, kan en gennemsnitlig fremskyndelseseffekt af ordningen beregnes under visse antagelser. Hvis det
således antages, at tilskudsmodtagerne for første svarkategori (”Ja, … inden ½ år”) ikke fremskyndede
udskiftningen, mens fremskyndelsen for de næste svar i figur 2 er hhv. 1½ år, 3 år og 5 år, bliver den
gennemsnitlige fremskyndelse på 3,2 år. Selv om beregningen naturligvis er usikker, er det næppe
urealistisk at regne med en fremskyndelseseffekt på mindst omtrent 3 år.3
I øvrigt indikerer det store antal ansøgninger de sidste par måneder inden ordningen lukkede, jf. figur C, at
ordningen har fremskyndet udskiftningen af oliefyr for nogle oliefyrsejere. Hvis ordningen havde været
permanent, ville færre have søgt i perioden maj 2010 frem til 2011, og ordningen ville have haft mindre
fremskyndelseseffekt. Derimod kan ansøgningsmønstret ikke sige noget om, hvorvidt tilskudsordningen har
haft betydning for valg af opvarmningsform.
Effekten af tilskudsordningen på tilskudsmodtagernes valg af opvarmningsform er til dels indikeret af
svarene på, hvilke overvejelser boligejeren havde gjort sig inden tilskudsordningen blev kendt (figur 3), hvor
3

Den største kilde til usikkerhed i beregningen er nok restlevetiden for oliefyret blandt dem, der svarede, at de først
ville have skiftet oliefyret, når det gik i stykker. Blandt disse respondenter er der relativt mange, som svarede, at deres
oliefyr virkede perfekt. Derfor er der grund til at tro på, at restlevetiden i denne gruppe er relativt lang.
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kun 10 procent svarer, at de ville have fortsat med et nyt oliefyr. På den anden side havde de resterende 90
procent ikke endeligt besluttet sig for et alternativ til olie.
1.2. Påvirkede tilskudsordningen valget af opvarmningsform?
Der blev direkte spurgt om effekten af tilskuddet på valg af opvarmningsform, jf. figur 4. Knap 12 procent
af tilskudsmodtagerne svarede, at de formentlig ville have købt oliefyr uden tilskudsordning, mens omtrent
45 procent mente, at de ville have installeret et alternativ, og samme andel sagde, at tilskudsordningen
måske havde en betydning.
Hvis der regnes med, at halvdelen af dem, der svarede, at ordningen måske havde betydning, ville have
valgt oliefyr uden tilskud, og bliver effekten af tilskuddet således ½*45+12 ≈ 1/3 af tilskudsmodtagerne.
Figur 4. Havde tilskudsordningen betydning for, hvilken opvarmningsform du skiftede det gamle oliefyr
ud med? Procent
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
224 anvendte svar.

Fordelingen af svarene på de valgte alternativer er vist i figur 5. For de tilskudsmodtagere, der valgte
fjernvarme er effekten mindst. Forskellene på de to typer varmepumpeinstallationer skal tages med
forbehold, fordi der kun er 33 respondenter med luft-vandvarmepumper.
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Figur 5. Havde tilskudsordningen betydning for, hvilken opvarmningsform du skiftede det gamle oliefyr
ud med? Særskilt på valgt alternativ. Procent
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: 194 anvendte svar fordelt på 83 for fjernvarme, 33 for luft-vand og 78 fra vand-vand.

Det er ikke overraskende, at tilskudsordningen havde mindst effekt for de tilskudsmodtagere, der valgte
fjernvarme, for økonomien ved fjernvarmetilslutning er ofte god sammenlignet med oliefyr.
I undersøgelsens fritekst-spørgsmål kan en del svar tolkes som, at det var naturligt at vælge fjernvarme, fx
fordi ”fjernvarmen kom forbi”, fordi fjernvarmen netop blev blevet udvidet i tilskudsperioden. I øvrigt kan
der også have været tale om tilslutningspligt til fjernvarme for nogle husstande.4
1.3. Historisk udvikling i opvarmningsformer
Andelen af olieopvarmede boliger er gennem de seneste 30 år faldet meget til fordel for relativt flere
boliger opvarmet med fjernvarme og naturgas, jf. figur 6, hvilket er muliggjort af udbygningen af disse to
typer kollektive net. Der findes fortsat olieopvarmede boliger i disse områder, men efterhånden temmelig
få. Desuden kan det ikke forventes, at nettene udbygges i nær samme takt som tidligere, og omstillingen af
oliefyr til fjernvarme eller naturgas er derfor begrænset. Derfor er muligheden for ”let” konvertering af
oliefyr til fx fjernvarme og naturgas begrænset. Det vurderes, at der er få tusinde oliefyr i
fjernvarmeområder, omtrent 50.000 i naturgasområder og omtrent 200.000 udenfor disse områder. Der
sker dog også hvert år omskiftning af oliefyr med varmepumper. Samlet set er antallet af boliger med
oliefyr årligt faldet ca. 14.000 i gennemsnit de seneste fem år fra 2007 til 2012.

4

En enkelt har muligvis fortrudt udskiftningen og skrev ”Jeg savner mit gamle oliefyr – husets sjæl og lugten, når jeg
går i kælderen.”
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Figur 6. Boliger fordelt efter opvarmningsform, 1981-2012
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel BOL1, BOL11 og BOL102.
Anm.: ”Andet” omfatter centralvarme med andet end olie og naturgas, elovne, øvrige ovne, varmepumper og uoplyst.

Fra 2010 er boliger opvarmet med varmepumper opgjort selvstændigt af Danmarks Statistik, og antallet var
i 2010 på 20.071 og steg til 25.147 i 2011 og 30.651 i 2012, svarende til 1,2 procent af alle boliger. Den
kraftige stigning i disse år kunne indikere, at ordningen havde en effekt.5 Måske kan den kraftige
registrerede stigning dække over ændret registrering i BBR. Boligejere har indtil 2012 ikke nogen egentlig
tilskyndelse til at lade installation af varmepumpe registrere i BBR, men fra 2013 bliver BBR-registrering en
betingelse for at få nedsat elafgift. Varmepumpefabrikanter og -forhandlere indberetter halvårligt det
indenlandske salg af varmepumper. I denne statistik, er salget af varmepumper måske nok højt i 2010 og
2011, men ikke usædvanligt højt, og fx ikke højere end i 2008. I denne statistisk kan der således ikke spores
nogen effekt af tilskudsordningen. Disse to sæt faktiske tal (fra Danmarks Statistik og
varmepumpefabrikanterne) peger således ikke entydigt på en effekt af tilskudsordningen. På den anden
side er analyse af denne type data også vanskeliggjort af, at de faktiske data påvirkes af meget andet end
tilskudsordningen, fx den generelle økonomiske situation.

5

Det er naturligvis muligt, at antallet af varmepumper også steg med omtrent 5.000 pr. år i årene op til 2010, men
varmepumpeteknologien har trods alt været kendt i mange år, så bestanden på ca. 20.000 varmepumpeopvarmede
bygninger er sket over en lang årrække.
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2. Hvorfor har tilskudsordningen effekt?
Tilskudsordningen gav oliefyrsejere større økonomisk tilskyndelse til at udskifte oliefyret med et alternativ,
og virkede derigennem. Som figur 4 viste, betød tilskuddet, at ca. 12 procent af tilskudsmodtagerne valgte
et alternativ til oliefyr som følge af tilskuddet, og for yderligere 45 procent af tilskudsmodtagerne havde
tilskuddet muligvis betydning. I afsnittet belyses denne effekt i forhold til tilskuddets størrelse, og det
diskuteres desuden, for hvilke grupper tilskudsordningen havde største effekt.
For at illustrere tilskuddets betydning er to nøgletal vist nedenfor. Dels tilskuddet i forhold til
investeringsomkostningen i alternativet, dvs.
(1)

Tilskudsprocent = 100 * Tilskud/Investering

hvor investeringens størrelse er kendt fra deltagerne i spørgeskemaanalysen. Dels en forsimplet værdi af
gevinsten over 10 år ved investering i alternativ i forhold til et nyt oliefyr, dvs.
(2)

Gevinst over 10 år = (45.000 – Investering) – (4.000 – Besparelser)

hvor det er antaget, at et nyt oliefyr koster 45.000 kr. og hvor energibesparelsen ved et nyt oliefyr i forhold
til et gammelt er antaget at være 4.000 kr.6 Investeringens størrelser er kendt fra
spørgeskemaundersøgelsen (figur 8 i afsnit 4). Besparelserne er også oplyst af respondenterne (figur 9 i
afsnit 4), men det vurderes, at de er temmelig usikre. I stedet er gevinsten derfor udregnet på baggrund af
Energistyrelsens skøn for besparelsen7. Ifølge disse skøn er besparelsen ved en varmepumpe ca. 16.800 kr.
pr. år og besparelsen ved fjernvarme er 8.640 kr. pr. år, begge dele i forhold til et gammelt oliefyr. Disse
skønnede besparelser er i gennemsnit en del større end de fra spørgeskemaet oplyste, forventede
besparelser. Tilskuddet påvirker naturligvis gevinsten direkte.
Tilskuddet udgør i gennemsnit 22 procent af investeringsomkostningen, jf. tabel 1. Tilskudsprocenten er
lavere for varmepumpeinstallation end for fjernvarmeinstallation. Som følge af variation i
investeringsomkostningerne er der en vis variation i tilskudsprocenten, dog er variationen ikke så voldsom
for varmepumpeinstallation.
Med udgangspunkt i Energistyrelsens skøn for besparelserne, bliver gevinsten 40.000 kr. i samlet
gennemsnit, herunder 43.000 kr. i gennemsnit for varmepumper og 35.000 kr. for fjernvarme. Spredningen
for gevinsten er stor.

6

Tilbagebetalingstiden ikke vist, fordi fortegnet på hhv. ekstrainvestering og ekstrabesparelser (de to led i formlen for
gevinsten) kan være både positive og negative, og det derfor er vanskeligt at tolke de beregnede tilbagebetalingstider.
7
Energistyrelses skøn er bl.a. baseret på tekniske oplysninger i et såkaldt teknologikatalog (http://www.ens.dk/daDK/Info/TalOgKort/Fremskrivninger/Teknologikatalog/Documents/Technology_data_for_individual_heating_plants_a
nd%20energy_transport.pdf) og beregninger af energiforbrug for et typisk parcelhus.
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Tabel 1. Økonomisk sammenligning af alternativ med nyt oliefyr med alternativ
Gennemsnit
10 procents
Median
90 procents
Antal
fraktil
fraktil
anvendte svar
Tilskud i forhold til
Procent
investeringsomkostning
Alle alternativer
22
11
16
40
192
Varmepumper
17
11
15
19
109
Fjernvarme
29
11
22
52
83
Gevinst af alternativ i
sammenligning med nyt
1000 kr.
oliefyr
Energistyrelsens skøn for
besparelser
Alle alternativer
40
-2
41
86
195
Varmepumper
43
-2
36
86
111
Fjernvarme
35
4
46
71
84
Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: Investeringsomkostninger er oplyst af tilskudsmodtagerne for alternativet og er antaget at være 45.000 kr. for et nyt oliefyr.
Den årlige energibesparelse indgår i gevinstberegningen og stammer fra Energistyrelsens skøn (j. fodnote 7). Se formel i brødtekst.

Beregnet ved de gennemsnitlige værdier (tilskudsprocent på 22 og gevinst over 10 år på 40.000 kr.), synes
tilskuddet at have en størrelse, der burde kunne have en vis effekt. Selv om tilskuddets størrelse er
væsentlig, er det måske alligevel overraskende, at ordningen kan have så stor effekt som måske 1/3,
svarende til at udskiftningen øges med 50 procent som følge af tilskudsmuligheden. Denne relativt store
effekt kan måske skyldes, at en tilskudsordning måske signalerer, at myndighederne mener, at fx
varmepumper faktisk er velfungerende, og ordningens eksistens således er med til at blåstemple en
teknologi og på den måde overvinde nogle af de usikkerheder, som oliefyrsejere har ved valg af alternativ.
På skrotditoliefyr.dk fandtes information om alternativer til oliefyr, og denne information kan også have
fremmet valg af alternativer. Det er dog vanskeligt at finde klare statistiske belæg herfor (se mere i boksen
nedenfor). Endelig kan det naturligvis være, at de adspurgte svarer forkert på spørgsmålet om tilskuddets
betydning.
Statistisk model for effekten af tilskud
Der er naturligvis ønskværdigt, hvis effekten af tilskudsordningen kan øges. I dette korte afsnit gøres et
forsøg på at pege på grupper af tilskudsmodtagere, hvor flest svarede, at tilskuddet havde betydning.
Sådanne svar kan i princippet give indikationer af, hvordan eventuelle fremtidige ordninger kunne designes.
Sandsynligheden for at en respondent svarer ”Ja” eller ”Måske” til, at tilskudsordningen har betydning for
valg af opvarmningsform (figur 4) er beregnet statistisk som funktion af svarene på andre spørgsmål.
Formentlig på grund af relativt få deltagere i spørgeskemaundersøgelsen kan der ikke findes resultater, der
er statistisk sikre og ydermere robuste i den forstand, at resultaterne ikke ændrer sig, hvis den statistiske
model ændres lidt. Nogle træk kan dog anes, og de beskrevet nedenfor. Resultaterne skal tages med
forbehold.
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For det første er der færre blandt dem, der har installeret fjernvarme, der svarede, at tilskuddet har
eller måske har betydning for valg af opvarmningsform.
Hvis man imidlertid antager, at det ikke er fjernvarme contra varmepumpe i sig selv, der har betydning,
men egenskaberne ved de to opvarmningsformer, der har betydning, kan der – stadig med forbehold –
anes følgende træk
1) Desto mindre investeringsomkostningerne er eller desto højere gevinsten ved alternativerne er,
desto mindre er sandsynligheden for, at tilskuddet har eller måske har betydning.
2) Hvis oliefyrsejerne inden udskiftning havde indhentet information om oliefyr (figur 3), er
sandsynligheden for, at tilskuddet har eller måske har betydning relativt stor.
3) Hvis det gamle oliefyr virkede nogenlunde eller dårligt (figur 1), er sandsynligheden for, at
tilskuddet har eller måske har betydning relativt lav.
4) Hvis respondenterne finder det svært at vurdere, om alternativet til oliefyr virker eller hvor store
varmeudgifterne bliver (figur 10), er sandsynligheden for, at tilskuddet har eller måske har
betydning relativt stor.
Tolkningen af 1) er, at hvis det i forvejen er meget rentabelt at erstatte oliefyret, har tilskuddet ikke stor
betydning. Det er nok ikke overraskende.
Tolkningen af 2) er, at tilskuddet virker på relativt mange af de tilskudsansøgere, der på forhånd havde
overvejet oliefyr. Det er ikke overraskende, for det er jo den gruppe, der kan skifte mening.
Tolkningen af 3) er, at tilskuddet virker på relativt få af de tilskudsmodtagere, der var tæt på at skifte
oliefyret, fordi det var slidt. Det var ikke på forhånd givet, at det forholder sig sådan.
En tolkning af 4) kan være, at tilskudsordningen i sig selv bidrager til at overvinde informationsmæssige
barrierer, fordi ordningen ”blåstempler” teknologier, der er ukendte for oliefyrsejere.
Samlet set kan dette måske pege på, at effekten eller additionaliteten af eventuelle fremtidige ordninger
kan øges, hvis tilskud ikke gives til i forvejen for rentable projekter (det var almindelig formodning i
forvejen) og målrettes aktører, der ikke er tæt på at foretage udskiftning. Tilskud kan derudover måske
virke, ikke blot gennem den rene økonomiske tilskyndelse, men også ved at blåstemple det, der gives
tilskud til. Man kunne derfor overveje om effekten af tilskudsordninger øges ved at kombinere med
information om det, der gives tilskud til. Det blev der faktisk også gjort i ordningen, idet hjemmesiden
skrotditoliefyr.dk henviste til denne type information.
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3. Andre undersøgelser
De seneste år er også andre tilskudsordninger blevet undersøgt ved spørgeskemaundersøgelser.
Bolig-job-ordningen/håndværkerfradraget er undersøgt af DMA/Reasearch for NRGi i januar 2013.
Undersøgelsen vedrører østjyske husejere. Af de 60 procent af husejerne, der anvendte fradraget, svarer
33 procent, at fradraget var en væsentlig årsag til, at boligen blev energiforbedret. Fradraget have en værdi
på svarende til kommuneskattesatsen, som gennemsnitligt er 33,7 procent, dog kunne kun 15.000 trækkes
fra, således at værdien af fradraget maksimalt var på ca. 5.000. Vurderet ud fra undersøgelsen, må effekten
siges, at være meget stor, i særdeleshed i betragtning af, at den type renoveringer, der typisk blev
gennemført (vinduer og isolering), må forventes, at koste mere end 15.000 kr. og at tilskuddet beregnet
som procent, derfor må forventes at være meget lavere end kommuneskattesatsen.
Renoveringspuljen er undersøgt af Erhvervs- og Byggestyrelsen 8. Det var for denne pulje meget markant, at
den var midlertidig, og at den skulle afbøde den dårlige beskæftigelsesmæssige situation i byggeriet ved
finanskrisen begyndelse. Undersøgelsen fokuserede derfor meget på, om renoveringsprojekter blev
fremskyndet. Undersøgelsen peger på, at for 10 procent af respondenterne, var tilskuddet afgørende for, at
renoveringen overhovedet blev til noget. Derudover bevirkede tilskuddet for 60 procent, at projektet blev
fremrykket. Tilskuddet var på 40 procent af lønomkostningerne op til 15.000 kr. og 20 procent af
omkostningerne til energibesparende materialer op til 10.000 kr. Igen må det vel sige, at ordningen har en
stor effekt.
Energiselskabernes spareforpligtelser er for Energistyrelsen evalueret af en gruppe af
konsulentvirksomheder. På baggrund af svar fra virksomheder, der har benyttet hjælp fra energiselskaber,
kan beregnes, at selskabernes hjælp havde betydning for godt 40-45 procent af virksomhederne. Det
tilsvarende tal for husholdninger er langt mindre, omkring 5-10 procent, men procenttallet er usikkert, fordi
kun 27 husholdninger har svaret på undersøgelsen. Disse effekter er svære at sammenligne med de øvrige
undersøgelser, fordi det ikke vides, hvor store tilskuddene var, og fordi energiselskabernes hjælp i øvrigt
ikke nødvendigvis består i tilskud, men også kunne være i form af information. Ikke desto mindre synes
effekten for virksomheder at være høj.
De tre ovennævnte spørgeskemaundersøgelser peger således på en moderat til kraftig effekt af
tilskudsordninger, og man må overveje, om der er noget ved spørgeskemametoden, der trækker i retning af
overvurdering af effekten, og desuden er det ønskværdigt, hvis må undersøgelser baseret på ”faktiske tal”
(fx salg af varmepumper) kan supplere spørgeskemaundersøgelser. Undersøgelser på faktiske tal er dog
vanskeligere at lave, fordi så mange andre forhold end selve tilskuddet kan have betydning for udviklingen.
Der findes mange undersøgelser om energiprisers betydning for energiforbruget. Resultaterne er
forskellige, men de peger samlet set på, at energipriserne har en væsentlig betydning for energiforbruget.
Det peger således på, at økonomiske incitamenter (priser og tilskud) generelt har betydning. I så fald må
det forventes, at den nylige nedsættelse af elafgiften for store elkunder, herunder varmepumpeejere, vil få
en væsentlig betydning for installationen af varmepumper.

8

http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2009/renoveringspuljen-virker-som-den-skal
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4. Investeringer og besparelser ved varmeinstallationer
I dette afsnit beskrives tilskudsmodtagernes investeringer og deres forventede energibesparelser. Afsnittet
er isoleret set ikke relevant for beregning af effekten af tilskudsordningen, men er relevant i en bredere
diskussion om alternativer til oliefyr. Derudover er disse økonomidata blevet brugt i afsnit 2.
Repræsentativitetsproblemet – at det netop er tilskudsmodtagere, der blev spurgt – er vigtigt i afsnittet, og
svar på lignende spørgsmål til oliefyrejere, der ikke har skiftet fyret, kan være helt anderledes.
Ved installation af varmepumper eller fjernvarme er det i nogle tilfælde hensigtsmæssigt at efterisolere
huset eller ombygge varmesystemet af hensyn til effektiviteten i varmepumpen.9 Det gælder typisk, hvis
huset er dårligt isoleret, eller der er et lille radiatorareal. Figur 7 viser, at 40 procent af dem, der har
installeret varmepumpe, har isoleret huset, og at godt 20 procent af alle tilskudsmodtagere har ændret
radiatorsystemet.
Figur 7. Har du i forbindelse med varmeinstallationen foretaget andre renoveringer? Procent
(flere markeringer mulige)
70
60
50
40
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20
10
0
Nej.

Ja, huset er blevet bedre isoleret i
forbindelse med
varmeinstallationen.
Fjernvarme

Ja, radiatorsystemerne er blevet
ændret i forbindelse med
varmeinstallationen.

Luft-vand

Ja, andet.

Vand-vand

Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: Procenttallene er sat i forhold til 196 (antallet af respondenter med angivelse af opvarmningsform). Der er i alt sat markering
ud for 234 kategorier af de 196 respondenter.

Svarene peger således på, at der ofte er behov for eller nytte af at forbedre isoleringen ved skift til andre
varmeformer end oliefyr, og investeringsomkostningerne bliver derfor større end den rene
installationsomkostning til den nye varmeinstallation. Bedre isolering mindsker i sig selv varmebehovet og

9

Det skyldes, at effektiviteten i varmepumpe- og fjernvarmeinstallationer er højere, hvis fremløbstemperaturen i
radiatorsystemet ikke er for høj.
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give bedre komfort. Ikke desto mindre gør behovet for ekstra-renoveringer naturligvis skiftet fra oliefyr til
fjernvarme eller (især) varmepumper mere vanskeligt og omfattende.
Svarene på fritekst-spørgsmål kan måske antyde, at en del af følgearbejderne har været relativt små eller
ikke nødvendigvis tæt knyttet til, om den nye varmeinstallation kom til at virke godt. Nogle har skiftet
termostater, andre har – meget naturligt – renoveret bryggerset, hvor oliefyret stod og måske sat
radiatorer op i dette rum, fordi der ikke længere var spildvarme fra det gamle oliefyr, og endelig har nogle
fået gravet den gamle olietank op.
Figur 8 og 9 viser de skønsmæssige omkostninger og forventede besparelser ved installation af alternativ.
Omkostningen skal sammenholdes med, at en installation af et nyt oliefyr ifølge Energistyrelsens skøn10
typisk koster 45.000 kr. Figur 9 viser den forventede besparelse ved installation af alternativet
sammenholdt med fortsat drift af det gamle oliefyr.11 For en del boligejere ville det relevante alternativ
være et nyt oliefyr. Imidlertid er det valgt at spørge tilskudsmodtagerne til varmebesparelsen i forhold til
status quo, og ikke i forhold til et nyt (og hypotetisk) oliefyr. Ifølge Energistyrelsens skøn ligger den årlige
energibesparelse ved at udskifte et gammelt oliefyr med et nyt ofte omkring 4.000 kr. for et almindeligt
enfamilieshus.
De to figurer viser, at installation af fjernvarme er typisk væsentligt billigere end installation af
varmepumper, og vand-vand varmepumper er dyrere at installere end luft-vand-varmepumper. Men den
forventede besparelse er også størst ved vand-vand-varmepumper og mindst ved fjernvarmeinstallation.

10

Energistyrelses skøn er bl.a. baseret på tekniske oplysninger i et såkaldt teknologikatalog (http://www.ens.dk/daDK/Info/TalOgKort/Fremskrivninger/Teknologikatalog/Documents/Technology_data_for_individual_heating_plants_a
nd%20energy_transport.pdf) og beregninger af energiforbrug for et typisk parcelhus.
11
For en del boligejere ville det relevante alternativ være et nyt oliefyr. Imidlertid er det valgt at spørge
tilskudsmodtagerne til varmebesparelsen i forhold til status quo, og ikke i forhold til et nyt (og hypotetisk) oliefyr.
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Figur 8. Hvad kostede den nye varmeinstallation? Procent
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: 195 anvendte svar fordelt på 84 for fjernvarme, 33 for luft-vand og 78 fra vand-vand.

Figur 9. Hvor meget sparer du på varmeregningen? Procent
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: 194 anvendte svar fordelt på 84 for fjernvarme, 33 for luft-vand og 77 fra vand-vand.
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5. Nogle forhold af betydning for valg af alternativer: Information, finansiering og administration
Dette afsnit handler om to af de forhold, der ofte nævnes som værende af betydning for valg af
opvarmningsform, nemlig manglende viden om alternativer og finansieringsmuligheder. Desuden belyses
ansøgernes besvær ved at søge tilskud. Afsnittet hænger derfor ikke direkte sammen med spørgsmålet om
effekten af tilskudsordningen.
Repræsentativitetsproblemet er – som ved foregående afsnit – af væsentlig betydning her. Oliefyrejere, der
ikke har skiftet fyret, kan jo netop have valgt dette, fordi de fx ikke kunne finansiere varmepumper.
Tilskudsmodtagerne havde primært hentet deres viden om alternativer til oliefyr på internettet, hos
udførende installatører eller via deres private omgangskreds, jf. figur 10. Få havde betalt for rådgivning,
brugt Energitjenesten eller energimærket. Lidt flere (17 procent) havde fået hjælp fra et energiselskab. Det
er klart, at respondenterne kan havde husket forkert med hensyn til, hvor de hentede information, og
måske vidste de ikke, at de måske havde benyttet fx Energitjenestens hjemmeside, men svarede blot, at de
havde brugt internettet.
Figur 10. Hvorfra har du hentet viden om din nye varmeinstallation? Procent
(flere markeringer mulige)
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: Procenttallene er sat i forhold til 226 (antallet af respondenter). Der er i alt sat 228 markeringer af de 226 respondenter.

Svarene på fritekst-spørgsmål viser, at mange fik information fra det lokale fjernvarmeværk, evt. i
forbindelse med udbygning an nettet.
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Manglende viden om alternativer fremhæves ofte som en væsentlig vanskelighed ved vælge et alternativ til
oliefyr, og figur 11 og 12 belyser dette emne. På den ene side svarede halvdelen af tilskudsmodtagerne, at
det ikke er besværligt at få information om alternativer. På den anden side svarede omtrent en tredjedel af
tilskudsmodtagerne, at det er svært at vurdere, om alternativet fungerer godt, og halvdelen svarede, at det
er vanskeligt at vurdere de fremtidige varmeudgifter, og væsentligt flere har disse vanskeligheder for
varmepumper end for fjernvarme. Færre sagde, at installationsomkostningerne er vanskelige at vurdere
eller at selve installationen er besværlig. Den milde vurdering af disse to forhold kan måske skyldes, at de to
problemer er overstået for de adspurgte og i erindringen ikke huskes som så store, som de i sin tid måske
var.
Figur 11. Hvilke forhold er særligt besværlige, når man skal beslutte sig for et alternativ til oliefyr?
Procent
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: Procenttallene er sat i forhold til 226 (antallet af respondenter). Der er i alt sat 228 markeringer af de 226 respondenter.
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Figur 12. Hvilke forhold er særligt besværlige, når man skal beslutte sig for et alternativ til oliefyr?
Særskilt på alternativ. Procent
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: Procenttallene er sat i forhold til 196 (antallet af respondenter med angivelse af opvarmningsform). Der er i alt sat 326
markeringer af de 196 respondenter.

Svar på fritekst-spørgsmål viser, at ”økonomi” som abstrakt størrelse var vanskelig at forholde sig til for
nogle af de adspurgte. Nogle nævnte, at det er svært at finde ud af, hvilken varmepumpeinstallation der er
bedst, og andre nævner, at det er besværligt at komme af med den gamle olietank.
Figur 10, 11 og 12 peger således på den ene side på, at der kan være et behov for formidling af viden om
alternativer, særligt om varmepumper, men på den anden side også på, at nogle af de tiltag, der allerede
støttes offentligt, fx Energitjenesten, ikke har den store effekt (på netop dette energiemne). Energistyrelsen
har tidligere fået udført en undersøgelse om effekten af rådgivning til husejere, der overvejede at installere
varmepumpe.12 Undersøgelsen viste, at rådgivning ikke umiddelbart ledte til at mange besluttede at
installere varmepumpe, men at husejerne fik bedre baggrund for at tage denne beslutning. Selv om figur 12
således peger på nytten af rådgivning, så vil rådgivning næppe på kort sigt medføre markant stigning i
udskiftningen af oliefyr med varmepumper.
12

Se http://www.ens.dk/daDK/ForbrugOgBesparelser/IndsatsIBygninger/Varmepumper/fagligerapporter/Documents/Pilotprojekt_for_effektvurd
ering_af_%20individuel_raadgivning_vedr_installation_af_varmepumper.pdf
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De fleste tilskudsmodtagere havde selv finansieret varmeinstallationen (naturligvis bortset fra tilskuddet),
jf. figur 13. Omtrent 25 procent af tilskudsmodtagerne, som installerede varmepumpe, lånte dog i en bank
eller i et realkreditinstitut for at finansiere investeringen. Det tilsvarende tal for ejere, der installerede
fjernvarme, er 15 procent. Bemærk, at der er færre besvarelser af dette spørgsmål.
Figur 13. Hvordan finansierede du den nye varmeinstallation? Procent
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: 96 anvendte svar fordelt på 43 for fjernvarme, 16 for luft-vand og 37 fra vand-vand.

At så mange selv kan finansiere varmeinstallationen peger på, at finansiering ikke var et stort problem
blandt tilskudsmodtagerne (men som nævnt kan problemet være større for andre oliefyrsejere).
Der er også blevet sendt et kort spørgeskema til ansøgere, der af den ene eller anden grund ikke endte med
at få tilskud. Svar fra disse ansøgere kan give et lidt andet billede af barriererne for valg af alternativ, end
svarene fra tilskudsmodtagerne. Disse personer er dog heller ikke repræsentative for alle oliefyrsejere,
fordi de trods alt kom længere i overvejelserne om alternativer til oliefyr. Nogle af disse boligejere har valgt
at beholde det gamle oliefyr eller købe et nyt, og de er spurgt om årsagen til, at de ikke valgte et alternativ,
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jf. figur 14. Det skal siges, at datagrundlaget er meget spinkelt og resultaterne er derfor kun indikationer.13
Den typiske årsag til ikke at vælge et alternativ til oliefyr var, at her-og-nu-omkostningerne er høje. Man
kunne måske tro, at en del af disse boligejere havde forsøgt at låne penge til investeringen og fået afslag,
men det gjaldt kun få boligejere. Usikkerhed om hvor godt alternativet virker og vanskeligheder ved at få
rådgivning er heller ikke nær så væsentligt et forhold som investeringsomkostningerne.
Figur 14. Hvorfor har du valgt ikke at installere et alternativ til oliefyr?
ANTAL blandt dem, der beholdt det gamle oliefyr eller installerede et nyt.
Flere markeringer mulige.
(OBS: Kun 20 observationer)
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: 20 anvendte svar.

Besværet med at søge tilskud kan ligeledes være en årsag til ikke at vælge et alternativ til oliefyr – og er
også af andre grunde relevant at belyse.
Omtrent 15 procent af tilskudsmodtagerne mener, at det har været unødigt besværligt at søge om tilskud,
jf. figur 15. Blandt ansøgerne, der ikke har fået tilskud, svarer omtrent 30 procent derimod, at besværet
med ansøgning var en væsentlig grund til, at de ikke fik tilskud, jf. figur 16.

13

Ideelt set skulle man spørge alle oliefyrsejere, hvorfor de vælger ikke at skifte oliefyret ud. Mange vil imidlertid nok
ikke have gjort sig de store tanker herom.
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Figur 15. Har det været for besværligt at søge tilskud? Procent af tilskudsmodtagerne
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: 226 anvendte svar.

Figur 16. Var besværet med at søge tilskud en væsentlig grund til, at du ikke fik tilskud? Procent
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Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: 51 anvendte svar.

Svarene på fritekst-spørgsmål viser, at nogle ikke fik tilskud, fordi de havde installeret den nye installation,
før de fik tilsagn om tilskud. (Dermed var ansøgeren ikke berettiget til tilskud, men nogle kan tilsyneladende
ikke se fornuften i denne betingelse.) Enkelte andre fik ikke tilladelse til varmepumpeinstallation fra
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kommunen, eller fortrød planer om varmepumper, fordi grunden var for lille til jordslanger, der var
bekymring for planterne i haven, eller bekendte havde installeret varmepumpe med dårligt resultat.
Endelig er i figur 17 vist, hvilken opvarmningsform boligejere, som ikke fik tilskud, har valgt. Knap halvdelen
valgte oliefyr, og heraf valgte 10 procentpoint et nyt oliefyr. Af den resterende halvdel valgte langt de fleste
tilskudsmodtagere varmepumpe eller fjernvarme, mens 5-10 procent valgte træpillefyr.
Figur 17. Hvilken varmeinstallation har du valgt? Procent blandt ansøgere, der ikke fik tilskud
35

30
25
20
15
10
5
0

Jeg har beholdt mit gamle
oliefyr.

Jeg har installeret et nyt
oliefyr.

Jeg har installeret en
Jeg har installeret en
varmepumpe, men ikke fået fjernvarmetilslutning, men
tilskud fra
ikke fået tilskud fra
oliefyrsskrotningsordningen.
ordningen.

Jeg har installeret et
træpillefyr.

Andet

Kilde: Energistyrelsen, data fra administration af ”Skrot dit oliefyr” og fra svar på spørgeskemaundersøgelse.
Anm.: 51 anvendte svar.

Vurderet ud fra Energistyrelsens egne erfaringer kunne administrationen måske være lettet ved at
vejledningsmaterialet var skrevet kortere og klarere. Desuden gav det i nogle tilfælde besvær, at
installatøren også var involveret i ansøgningen ved at skulle erklære, at arbejdet var udført og oliefyret
skrottet. Nogle af svarene på undersøgelsens fritekst-spørgsmål indikerer et ønske om større enkelthed
generelt, og nogle svarer at det kunne give problemer hvis installationsarbejdet blev forsinket. Der er også
nogle, der roser systemet og udviser forståelse for behovet for myndighedskontrol.
Ansøgningsproceduren er illustreret i figur 18. Boligejerne skulle ansøge om tilsagn om tilskud på baggrund
af tilbud fra installatør, og når arbejdet var færdigt, skulle boligejerne ansøge om udbetaling af tilskuddet.
Ved udbetalingsanmodningen skulle foreligge en erklæring fra installatøren om, at arbejdet var udført, og
at det gamle oliefyr var skrottet. Ansøgningerne kunne foregå elektronisk eller manuelt. For så vidt angår
de elektroniske ansøgninger skulle installatøren indsende erklæring om arbejdet direkte til ordningens
administration.
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Figur 18. Illustration af ansøgningsprocedure

Installatør

Ansøger

Administration

Udførelse

Installatørerklæring
Udb. anmodning

Sammenlignet med bolig-job-ordningen er proceduren mere omstændelig, men myndighederne har
kontrol med, at der gives støtte til netop skrotning af oliefyr.
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6. Data, repræsentativitet og tolkning
Undersøgelsen er et traditionelt effektstudie af tilskudsordningens effekt på tilskudsmodtageres valg af
opvarmningsform. Den faktiske opvarmningsform, der er valgt efter modtagelse af tilskud, er kendt, mens
tilskudsmodtagernes hypotetiske valg uden tilskud, er vurderet ved at spørge tilskudsmodtagerne selv –
dvs. tilskudsmodtagerne udgør også ”kontrolgruppen”.
6.1. Indsamling af data
Data til undersøgelsen blev som nævnt indhentet gennem spørgeskemaer udsendt til ansøgere med
elektronisk ansøgning. Nogle oplysninger blev desuden hentet fra de oplysninger, som ansøgerne gav
gennem ansøgningerne. Der blev sendt spørgeskemaer til ansøgere, som havde modtaget tilskud, og til
ansøgere som af den ene eller anden grund ikke havde modtaget tilskud.
Der blev sendt spørgeskemaer til i alt 528 tilskudsmodtagere og modtaget svar fra 233 personer, hvoraf
nogle dog ikke var udfyldt tilstrækkeligt, så der i alt var 226 brugbare svar, svarende til en svarprocent på
43. Reelt var svarprocenten mindst 3-5 procentpoint højere, fordi en del af de anvendte email-adresser ikke
var korrekte. Der kom en del fejlmeddelelser og i andre tilfælde har email-adresserne givetvist hørt til
installatøren og ikke tilskudsmodtageren, og installatøren har ikke svaret.
Spørgeskemaerne blev udsendt i hhv. august og oktober 2012. De blev udsendt i to runder, fordi det
vurderedes, at antallet af svar fra august ikke var tilfredsstillende. Desuden blev der i spørgeskemaet fra
oktober tilføjet et ekstra spørgsmål, som vedrørte finansiering.
Koblingen mellem oplysninger, som allerede fandtes fra ansøgningerne, og oplysningerne fra
spørgeskemaet kunne ikke foretages fuldkomment. Det betyder, at oplysningen om oliefyret er udskiftet
med varmepumpe eller fjernvarmetilslutning ikke findes for alle de ellers 224 brugbare svar. I beregninger,
hvor alternativet indgår, er derfor brugt 194 svar.
Der blev sendt et kort spørgeskema til 178 ansøgere, der af den ene eller anden grund ikke fik tilskud. Der
kom svar fra 59 personer, hvoraf højst 52 var brugbare svarende til en svarprocent på 29. Som forklaret
ovenfor, var den reelle svarprocent højere, fordi nogle email-adresser har været ubrugelige. De to
spørgeskemaer er gengivet i bilag.
6.2. Repræsentativitet mv.
Metoden til indsamling af data er karakteriseret ved:
Af flere grunde er respondenterne ikke (nødvendigvis) repræsentative for alle oliefyrsejere:
a) De adspurgte er udvalgt blandt tilskudsmodtagere …
b) … som har ansøgt om tilskud elektronisk frem for manuelt
Tilskudsmodtagerne er spurgt om hypotetiske forhold og om forhold, som ligger måske to år
tilbage i tiden. Det giver naturligvis en vis usikkerhed i besvarelsen.
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At kun ansøgere om tilskud og ikke alle oliefyrsejere er spurgt, er centralt ved fortolkning af svar på
spørgsmål om forhold, der kan gøre dette vanskeligt at vælge et alternativ til oliefyr. Det skyldes, at
tilskudsmodtagerne netop har overvundet disse vanskeligheder, mens andre oliefyrsejere ikke har. For så
vidt angår spørgsmål om, hvorvidt tilskudsordningen har en effekt på valg af alternativ til oliefyr, er de
adspurgte pr. definition forskellige fra andre oliefyrsejere, men det er ikke et fortolkningsproblem, fordi det
i sagens natur vides, at tilskudsordningen ikke kan have påvirket de oliefyrsejere, der ikke fik tilskud.
At tilskudsmodtagerne er spurgt om hypotetiske og historiske forhold giver også usikkerhed. Blandt andet
kan det tænkes, at de adspurgte ikke længere husker omfanget af de vanskeligheder, de havde, da de
måske to år tidligere stod foran skrotningen af deres oliefyr. I undersøgelsens fritekst-spørgsmål har nogle
svaret, at der var svært at huske tilbage, men ingen har svaret, at det var svært at svare på hypotetiske
spørgsmål.
Endelig skal det huskes, at data til denne type undersøgelser i princippet kunne belyses gennem data fra
det faktiske marked, fx gennem salget af varmepumper. Denne type data er dog kun tilstede i begrænset
omfang, jf. afsnit 1.3.
6.3. Tolkning og mulig konklusioner af denne type undersøgelser
Det kan ikke nødvendigvis antages, at en (hypotetisk) lignende, ny ordning ville få samme effekt som denne
ordning. Det skyldes bl.a., at alternativerne til oliefyr ikke er lige velegnede i alle boliger. For eksempel er
fjernvarmetilslutning kun mulig i fjernvarmeområder, og der er kun relativt få oliefyrsopvarmede bygninger
tilbage i fjernvarmeområder, og varmepumper fungerer bedst i bygninger med god isolering og store
radiatoroverflader. Det er således sandsynligt, at der blandt tilskudsmodtagerne er højere andel boliger,
hvor alternativerne til oliefyr fungerer godt, end blandt oliefyrsejere, der ikke skrottede deres oliefyr.
Som nævnt ovenfor kan denne undersøgelse om valg af opvarmningsform kun måle et første skridt i en
årsagskæde, der leder mod de endelige mål for ordningen, nemlig bedre klima, beskæftigelse og
forsyningssikkerhed. Hvis man hypotetisk forestiller sig, at ingen af tilskudsmodtagerne havde installeret
varmepumpe eller fjernvarme som følge af ordningen, ville ordningen kun have haft den effekt, at
tilskudsbeløbet overførtes fra staten og skatteyderne til tilskudsmodtagerne. I den grad ordningen faktisk
fik boligejere til at installere alternativer til oliefyr, havde ordningen muligvis være en effekt på klimaet og
forsyningssikkerheden, hvis de installerede alternativer bruger mindre fossile brændsler, end oliefyr gør,
det vil sige, hvis der kun bruges relativt lidt fossilt brændsel til de eldrevne varmepumper og til produktion
af fjernvarmen. Dertil kommer det mere grundlæggende og traditionelle spørgsmål om, hvorvidt
reduktioner i efterspørgslen efter fossile brændsler et enkelt sted mindsker den samlede efterspørgsel efter
fossile brændsler eller blot flytter efterspørgslen nationalt eller globalt.14
Hvorvidt ordningen har fremmet den samlede beskæftigelse, afhænger af, om den beskæftigelse, der
direkte er knyttet til installation af de støttede alternativer, modvirkes af fald i beskæftigelsen til andre
formål. Et sådant modgående fald kunne bl.a. forekomme ved, at der i sagens natur ikke arbejdes med
14

For så vidt angår klimaeffekten er det dog relevant, at ordningen flytter energiforbrug fra ikke-kvotesektoren til
kvotesektoren. Derfor kan argumenteres for, at reduktionen i CO2-emissioner udenfor kvotesektoren ikke mindskes
ved større udledninger indenfor kvotesektoren.
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installation af oliefyr, hvis der installeres et alternativ, at installatørerne i fravær af ordningen have været
beskæftiget med helt tredje opgaver, eller at boligejerne sparer på indkøb af andre goder for at betale for
installationen.
Endelig kan undersøgelsen kun benyttes til at vurdere om ordningen har en vis effekt, men ikke til at
vurdere om tilskudsordninger er samfundsmæssigt fordelagtige sammenlignet med fx afgifter, direkte krav
eller lignede energipolitiske tiltag.
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Bilag
Spørgeskema sendt med email til tilskudsmodtagere
Spørgsmål 10 er kun sendt til omtrent halvdelen af de adspurgte.

Evaluering af oliefyrsskrotningsordning
1. Om dig
Fornavn
Efternavn
Telefonnr.
TÆNK NU TILBAGE PÅ TIDEN LIGE INDEN TILSKUDSORDNINGEN BLEV KENDT
2. Omtrent hvor gammelt var dit nu skrottede oliefyr?
a. Under 10 år.
b. 10-20 år.
c. Over 20 år.
3. Virkede oliefyret?
a. Det virkede perfekt.
b. Det virkede nogenlunde.
c. Det virkede meget dårligt eller slet ikke.
4. Havde du - lige FØR tilskudsordningen blev kendt - overvejet at skrotte dit gamle oliefyr?
a. Ja, jeg havde nok skrottet det inden ½ år.
b. Jeg havde nok skrottet det inden for ½ - 2 år.
c. Jeg havde nok skrottet det, men tidligst efter 2 år.
d. Jeg ville først have skiftet det gamle oliefyr, når det gik i stykker.
5. Hvilke overvejelser havde du gjort om nye varmeinstallationer, FØR tilskudsordningen blev kendt?
Sæt gerne flere krydser.
a. Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle fortsætte med et nyt oliefyr.
b. Jeg havde allerede da indhentet information om nyt oliefyr.
c. Jeg havde overvejet at vælge et alternativ til oliefyr.
d. Jeg havde overvejet et supplement til oliefyr.
e. Jeg havde allerede da indhentet information om fjernvarme.
f. Jeg havde allerede da indhentet information om varmepumper.
g. Jeg havde allerede da indhentet information om solvarme til varmt vand.
h. Jeg havde allerede da indhentet information om solceller til el.
i. Jeg havde ikke gjort nogen overvejelser.
j. Andet (maks. 300 tegn):
TÆNK NU PÅ DINE OVERVEJELSER DA DU VAR VED AT SØGE OM TILSKUD
6. Havde tilskudsordningen betydning for, hvilken opvarmningsform du skiftede det gamle oliefyr ud
med?
a. Ja. Jeg havde formentlig købt et nyt oliefyr, hvis tilskudsordningen ikke havde fandtes.
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b. Måske. tilskudsordningen betød, at jeg undersøgte alternativer til oliefyr mere grundigt.
c. Nej. Jeg ville formentlig ikke have købt et oliefyr igen, selv uden tilskudsordningen.
NU NOGLE SPØRGSMÅL OM ØKONOMI
7. Har du i forbindelse med varmeinstallationen foretaget andre renoveringer?
a. Nej.
b. Ja, huset er blevet bedre isoleret i forbindelse med varmeinstallationen.
c. Ja, radiatorsystemerne er blevet ændret i forbindelse med varmeinstallationen.
d. Ja, andet (maks. 300 tegn):
8. Hvad kostede den nye varmeinstallation?
Omtrent hvor store var de samlede udgifter til udskiftningen af oliefyret - her tænkes på udgifter (før
tilskud fra oliefyrsskrotningsordningen) til alle de arbejder, der var nødvendige og naturlige at lave ved
udskiftningen. Det kunne være helt nødvendigt gravearbejde, men også isolering, som du ikke ville have
udført, hvis ikke oliefyret var blevet erstattet.
a. Højst 15.000 kr.
b. 15.000 - 20.000 kr.
c. 20.000 - 30.000 kr.
d. 30.000 - 40.000 kr.
e. 40.000 - 50.000 kr.
f. 50.000 - 75.000 kr.
g. 75.000 - 100.000 kr.
h. 100.000-125.000 kr.
i. 125.000-150.000 kr.
j. 150.000-200.000 kr.
k. Over 200.000 kr.
9. Hvor meget sparer du på varmeregningen?
Hvor meget tror du, at du sparer på varmeregningen om året som følge af den nye varmeinstallation?
Sammenlign din nye installation med det gamle oliefyr.
a. Jeg tror ikke, jeg sparer noget, i hvert fald ikke noget væsentligt.
b. Højst 5.000 kr. om året.
c. 5.000 - 10.000 kr. om året.
d. 10.000 - 15.000 kr. om året.
e. 15.000 - 20.000 kr. om året.
f. Over 20.000 kr. om året.
g. Jeg har ikke tænkt over, om min varmeregning ændres.
10. Hvordan finansierede du den nye varmeinstallation?
a. Jeg havde de fleste penge selv.
b. De fleste penge blev skaffet ved banklån, som blev optaget som følge af installationen.
c. De fleste penge blev skaffet ved realkreditlån, som blev optaget som følge af installationen.
d. Jeg lånte de fleste penge helt tredje steder.
e. Andet.
TIL SIDST LIDT OM INFORMATION OG ADMINISTRATION
11. Hvorfra har du hentet viden om din nye varmeinstallation?
Sæt gerne flere krydser.
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a. Jeg slog op i boligens energimærke.
b. Jeg har forhørt mig hos venner, kolleger eller familie.
c. Jeg har søgt information på internettet.
d. Jeg fik råd fra Energitjenesten.
e. Jeg betalte en energirådgiver for at gå huset igennem.
f. Jeg kontaktede flere installatører, før jeg traf mit valg.
g. Jeg fik hjælp fra et energiselskab.
h. Andet (maks. 300 tegn):
12. Hvilke forhold er særligt besværlige, når man skal beslutte sig for et alternativ til oliefyr?
Sæt gerne flere krydser.
a. Det er ikke særlig besværligt at få information om alternativer til oliefyr.
b. Det er svært at vurdere, om alternativet rent faktisk virker godt.
c. Det er svært at vurdere, hvor store varmeudgifterne bliver fremover.
d. Det er svært at vurdere størrelsen på udgifterne til investeringen i alternativet.
e. Installationen af alternativet er besværligt.
f. Andet (maks. 300 tegn):
13. Har det været for besværligt at søge tilskud?
a. Ja, det har været unødigt besværligt. b. Nej, det har været overkommeligt.
14. Har du ideer til, hvordan administrationen af ordningen kunne have været lettere?
a. Nej.
b. Ja (maks. 300 tegn):
Hvis du har kommentarer til denne spørgeskemaundersøgelse, så skriv dem gerne her:
Det kunne fx være, om der er forhold, som er relevante for en tilskudsordning, men som der ikke er spurgt
om ovenfor.
(maks. 300 tegn)
AFSLUT OG SEND VED AT TRYKKE HER »

Spørgeskema sendt til ansøgere, der ikke fik tilskud.

En evaluering af oliefyrsskrotningsordningen
1. Hvad søgte du tilskud til fra oliefyrsskrotningsordningen?
a. Varmepumpe (jordvarmeanlæg)
b. Fjernvarmeinstallation
c. Varmepumpe (luft-vand varmepumpe)
2. Hvilken varmeinstallation har du valgt?
a. Jeg har beholdt mit gamle oliefyr.
b. Jeg har installeret et nyt oliefyr.
c. Jeg har installeret en varmepumpe, men ikke fået tilskud fra oliefyrsskrotningsordningen.
d. Jeg har installeret en fjernvarmetilslutning, men ikke fået tilskud fra ordningen.
e. Jeg har installeret et træpillefyr.
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f. Andet
Hvis du beholdt dit gamle oliefyr eller installerede et nyt:
3. Hvorfor har du valgt ikke at installere et alternativ til oliefyr?
Sæt gerne flere krydser
a. Jeg har beholdt mit gamle oliefyr nogen tid endnu, fordi det virkede udmærket
b. Jeg har valgt at skifte det gamle oliefyr ud med et nyt, fordi alternativer var for dyre, også når
energiforbruget tages i betragtning.
c. Jeg ville gerne have skiftet til et alternativ, men her-og-nu-udgifterne var for store.
d. Jeg havde behov for at låne penge til et alternativ, men jeg kunne ikke få et lån.
e. Det er for usikkert, om alternativer til oliefyr vil virke godt.
f. Det var for svært at få rådgivning om alternativer til oliefyr.
g. Andet (maks. 300 tegn)
4. Var besværet med at søge tilskud en væsentlig grund til, at du ikke fik tilskud?
a. Ja
b. Nej
AFSLUT OG SEND VED AT TRYKKE HER »
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