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Der ydes kun tilskud til en varmepumpe pr. adresse/matrikel. Der kan ansøges én gang pr. adresse. 
 
Hvis du er i tvivl om dit hus status, varmekilde og m2 kan du slå det op på www.OIS.dk. 
 
 
Helårshus med Supplerende luft-luft varmepumpe. 
Helårsbolig opvarmet med olie, gas eller bio 
Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme 
BBR registreret sommerhus med el-varme (Kopi af sygsikring skal fremsendes) 
 
Konvertering fra olie til luft-vand varmepumpe. 
Helårsbolig opvarmet med oliekedel fra 1977 eller ældre inkl. Vandtank, 
Helårsbolig opvarmet med ikke kondenserende oliekedel fra 1978 eller nyere inkl. Vandtank.  
Helårsbolig opvarmet med kondenserende oliekedel. 
 
Konvertering fra gas til luft-vand. 
Helårsbolig opvarmet med traditionel åben gaskedel. 
Helårsbolig opvarmet med kedelunit med gasblæse luftbrænder. 
Helårsbolig opvarmet med traditionel lukket gaskedel. 
Helårsbolig opvarmet med kondenserende gaskedel. 
 
Konvertering fra elvarme til luft-vand varmepumpe. 
Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme. 
Helårsbolig opvarmet med ældre luft-vand varmepumpe. 
 
Konvertering fra Bio brændsel til luft-vand varmepumpe. 
Helårsbolig opvarmet med Træpillekedel/fastbrændselskedel fra før 1990. 
Helårsbolig opvarmet med Brændeovn og elvandvarmer. 
 
Der kan søges tilskud til: 
Alle boliger over 80 m2 som er registreret som stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse og 
to- familiehuse. 
Sommerhuse over 80m2 som er registreret som en helårsbolig. Dokumentationen for dette er registreret 
folkeregisteradresse på bopælen. 
Sommerhus mellem 50-125m2 .Opvarmet med EL-radiator med/uden brændeovn. 
 
Der kan IKKE søges tilskud til: 
Sommerhuse under 50m2 og over 125 m2 
Helårshuse under 80 m2 og huse med fjernvarme eller allerede installeret varmepumper. 
 

• • • 
 

Aftale vedr. køb af varmepumpe med energitilskud af Varmepumpesalg ApS og dens partner 
Energiselskabernes Energisparerindsats - Energitilskud: Besparelsen er overdraget til et af de net- eller 
distributionsselskaber, som fremgår af TEKNIQ’s hjemmeside tekniq.dk/partner. 
 
Bemærk: Det er købers ansvar at overholde reglerne for at søge energi tilskud, herunder at der kun 
søges ét tilskud pr. adresse.  
 
Ligeledes er det købers ansvar at oplyse den korrekte nuværende opvarmning form. 
 
Varmepumpesalg ApS er ikke ansvarligt for ikke udbetalt energitilskud. 
 
Ved tvister eller ikke udbetalt energitilskud fra energistyrelsen, påhæfter det kunden selv at 
tilbagebetale allerede udbetalt energitilskud til Varmepumpesalg ApS. 
 
 
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl. 

http://www.ois.dk/

