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Varmepumper fra METRO THERM genererer helt op 
til otte gange så meget strøm, som de bruger og er 
kendte for deres høje kvalitet, som sikrer en stabil 
drift. Samtidig er de kendt for deres standhaftighed, 
der gør dem i stand til at producere varme i udetem-
peraturer helt ned til -25 grader. 

Der er mange gode grunde til at vælge en varme-
pumpe. Det er naturligvis særligt relevant, hvis du 
er ved at bygge nyt eller skal renovere din bolig, men 
faktisk kan det sagtens være, at det bare giver rigtig 
god mening rent økonomisk at skifte din nuværende 
varmekilde ud med en varmepumpe – også selv om du 
ikke oplever problemer i hverdagen. 

Hvorfor vælge en varmepumpe?
En varmepumpe er en både bæredygtig og fremtidsparat løsning til dig, der vil 
have en ny varmeløsning. Varmepumper trækker varme ud fra luften eller jorden 
og bruger den til at lave varme og varmt vand til din bolig. Den bruger med andre 
ord resurser, som aldrig slipper op, og er derfor et godt bud på, hvordan vi kan 
sikre en sund og stabil jordklode at leve på. 

• Du har en ældre opvarmningsform som oliefyr, 
fjernvarme eller elvarme.

• Du er træt af bøvl med skift af olie og træpiller. 

• Du vil være uafhængig af fjernvarmepriser.

• Du vil reducere din varmeregning.

• Du vil gøre noget godt for miljøet.

• Du vil gøre din bolig mere værd og nemmere  
at sælge.

Her er nogle af de mest almindelige  
grunde til at skifte til varmepumpe

Der er mange gode grunde til at 
vælge en varmepumpe. At passe på 
miljøet er bare en af dem. 

Tilbage til indhold



I skemaet nedenfor kan du se, hvor meget energi til opvarmning og varmt brugsvand du kan 
forvente at bruge pr. år afhængig af, hvilken type hus du bor i.

Standard hus Energirenoveret hus** Nyt hus

Fjernvarme 18,1 MWh 12 MWh 5,2 MWh

Naturgas 1.700 m3 1.100 m3 470 m3

Olie* 2.100 liter 1.200 liter -

Elvarme* 18.100 kWh 12.000 kWh. -

Varmepumpe 5.800 kWh 3.500 kWh 1.400 kWh

Forudsætning: Hus på 140 m2 med gennemsnitligt energiforbrug 

* Hvis du energirenoverer, bør du overveje at erstatte elvarme eller olie med en anden opvarmingsform. Af 
samme grund er der ingen tal under Nyt hus, da man ikke vil opføre et nyt hus med disse opvarmningsformer. 
Det er ikke længere tilladt at etablere oliefyr i nye boliger.

** Renoveringsklasse 2

Gennemsnitlige energipriser
Fjernvarme: 700 kr./MWh
Naturgas: 7,75 kr./m3

Olie: 11 kr./liter
El til opvarmning: 1,5 kr./kWh*

* Prisen er for elforbrug ud over 4.000 kWh/år. Man kan få nedsat elafgiften, hvis el er boligens primære 
opvarmningsform (elradiatorer eller varmepumpe).

Kilde: sparenergi.dk

Hvad er fordelene ved en varmepumpe?
• Økonomi – reduceret varmeregning
• Miljøvenlig varmekilde
• Stabil drift
• Høj kvalitet

Tilbage til indhold
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Hvordan fungerer en varmepumpe?
Varmepumper henter varmeenergi direkte fra jorden eller fra luften (både inden-
for og udenfor) og tilføjer ekstra varme via en kompressor. Det opvarmede vand 
eller den opvarmede luft sendes nu via varmepumpens indedel ud i boligen som 
gulvvarme, radiatorvarme eller varm luft via et ventilationsanlæg. 

• Luft til vand varmepumper  
Kan lave både varmt vand til rumopvarmning  
og varmt brugsvand til haner og brusere.

• Jordvarmepumper  
Kan lave både varmt vand til rumopvarmning  
og varmt brugsvand til haner og brusere.

• Luft til luft varmepumper  
Kan kun lave varm luft til rumopvarmning.

• Brugsvandsvarmepumper  
Kan kun lave varmt brugsvand til haner  
og brusere.

Der findes overordnet fire typer  
varmepumper

Tilbage til indhold
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Hvordan fungerer en luft til luft  
varmepumpe?
En luft til luft varmepumpe udnytter varmen i luften 
til at producere endnu varmere luft, som herefter 
kan sendes ind i boligen. Udsugningsluften (luften i 
boligen) sendes hen til en modstrømsveksler og en 
varmeflade tilføjer varme til den friske indblæsnings-
luft, som sendes ind i boligen.

En luft til luft varmepumpe kan typisk også køle. Den 
nedkølede luft, som kan være op til 15 grader kol-
dere end udsugningsluften, tilføres efter nedkøling 
boligen, mens den overskydende varme blæses ud af 
boligen sammen med udsugningsluften.

Hvordan fungerer en brugsvands- 
varmepumpe?
En brugsvandsvarmepumpe trækker varmen ud af 
den omgivende luft og overfører det til vand, som 
varmes op. Den består af en effektiv varmepumpe 
koblet sammen med en højisoleret vandtank. Den 
varme luft passerer forbi varmepumpens kølemiddel, 
der befinder sig i et lukket kredsløb. Luften afgiver 
noget af sin energi til kølemidlet, som ledes gennem 
en kompressor. Trykket hæves, så temperaturen 
stiger og den varme væske sendes nu i en spiral rundt 
om vandtanken, så vandet varmes op til minimum 55 
grader, så legionella og andre bakterier slås ihjel. Det 
opvarmede vand sendes herefter ud til boligens haner 
og brusere. 

Hvordan fungerer en luft til vand  
varmepumpe?
En luft til vand varmepumpe fra METRO THERM træk-
ker varme ud af luften via dens store blæser, som – på 
trods af dens størrelse – er stort set lydløs. Energien 
transporteres via kølevæske videre til en indedel, som 
omdanner energien til varmt vand, der bliver sendt ud 
som rumvarme til boligens radiatorer eller gulvvar-
merør. Det er også fra indedelen at det varme vand til 
boligens haner og brusere bliver fordelt. 

På varmepumpens indedel sidder der typisk et dis-
play, og her kan du som bruger holde øje med driften 
af varmepumpen og dit forbrug af strøm. Du kan også 
selv indstille, hvor varmt vandet skal være, når det 
løber fra indedelen og ud i boligen. 

Hvordan fungerer en jordvarme-
pumpe? 
En jordvarmepumpe kræver, at du får gravet jordvar-
meslanger ned i din have eller andre steder, hvor der 
kan hentes varme op fra undergrunden. Typisk kræves 
et areal på minimum 300 m2. Selve varmepumpen skal 
stå inden for og er typisk udstyret med et display, hvor 
du kan holde øje med dit forbrug og indstille fremløbs-
temperaturen. 

Rent teknisk fungerer varmeoverførslen ved at 
varmen fra undergrunden overføres til kølemidlet i 
jordvarmeslangerne, som herefter transporterer den 
opbevarede energi til jordvarmepumpen. Herfra over-
fører jordvarmepumpen energien til vandet i pumpens 
beholder og det nu opvarmede vand føres videre ud i 
boligen som rumvarme og varmt brugsvand. 

Tilbage til indhold
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• Boligens isoleringsgrad  
Jo dårligere isoleret, jo større besparelse på 
varmepumpen og dermed kortere tilbagebeta-
lingstid.

• Prisen på olie eller fjernvarme i dit område  
Jo højere pris, jo lavere tilbagebetalingstid på 
varmepumpen, der jo kører på strøm.

• Størrelsen på dine afdrag 
Jo større afdrag, jo kortere tilbagebetalingstid. 
Ofte kan det give god mening af sætte afdraget, 
så det matcher besparelsen på varmeregningen 
pr. måned. På den måde vil du rent økonomisk 
slet ikke mærke, at du har skiftet varmekilde.

Her har vi listet nogle eksempler på  
faktorer, som vil afgøre, hvor hurtigt  
din varmepumpe er betalt tilbage: 

Hvor meget koster en varmepumpe – 
og hvor hurtigt er den betalt tilbage?

Typisk vil prisen på en varmepumpeinstallation svinge 
mellem 50.000 og 100.000 kroner, afhængig af, hvil-
ken type varmepumpe, du har valgt – og det afhænger 
naturligvis af, hvilken størrelse bolig, du har, og hvor 
stort dit behov for varmt vand er. 

Alt afhængig af prisen vil det typisk tage 5-10 år før 
varmepumpen har tjent sig selv hjem. Herefter er det 
ren besparelse og grønne, samvittighedsfulde kroner 
lige ned i lommen!

Tilbage til indhold
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Eksempel på besparelser ved skift fra oliefyr til varmepumpe i en villa på 140 m2

Årlige energiomkostninger  
før varmepumpeinstallationen 

Energiomkostninger 20.300 kr.

Serviceomkostninger 1.500 kr.

Faste omkostninger 0 kr.

Samlede omkostninger 21.800 kr.

Årlige energiomkostninger  
før varmepumpeinstallationen 

Energiomkostninger 367.080 kr.

Serviceomkostninger 1.500 kr.

Faste omkostninger 0 kr.

Samlede omkostninger 368.580 kr.

Besparelser første år

Besparelser  energi 15.369 kr.

Besparelser – service -495 kr.

Besparelser – faste omkostninger 0 kr.

Samlede besparelser 14.874 kr.

Årlige energiomkostninger  
efter varmepumpeinstallationen

Energiomkostninger 4.931 kr.

Serviceomkostninger 1.995 kr.

Faste omkostninger 0 kr.

Samlede omkostninger 6.926 kr.

Årlige energiomkostninger  
efter varmepumpeinstallationen

Energiomkostninger 80.220 kr.

Serviceomkostninger 1.995 kr.

Faste omkostninger 0 kr.

Samlede omkostninger 82.215 kr.

Eksempel på besparelser ved skift fra oliefyr til varmepumpe i en skole på 1100 m2 

Besparelser første år

Besparelser  energi 286.860 kr.

Besparelser – service -495 kr.

Besparelser – faste omkostninger 0 kr.

Samlede besparelser 286.365 kr.

Klik her for at se om 
du kan spare penge 
ved at skifte til en 
ny type varme.

Kilde: METRO THERMs beregningsprogram

Tilbage til indhold
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Det er ikke usædvanligt at se spring på helt op til to 
eller tre energimærker (fx fra G til D eller E til C) ved 
udskiftning af ældre opvarmningsformer som for 
eksempel oliefyr eller elvarme. 

Et forbedret energimærke kan have betydning for 
din boligs værdi og mulighederne for at få solgt den, 
når den dag kommer. Klimavenlige boliger er i meget 
højere kurs end boliger, som ikke er tidsvarende, så 
det burde alt andet lige være nemmere at få solgt 
boligen til en højere pris, når først du har sat en var-
mepumpe i den. 

Opnå en fremtidsparat bolig med en 
varmepumpe 
En varmepumpeinstallation gør din bolig fremtidsparat til de strenge krav i de 
kommende bygningsreglementer. Det betyder, at det vil være væsentligt nemmere 
for dig at opnå et forbedret energimærke, hvis du efterfølgende ansøger om at få 
udfærdiget en ny energimærkerapport. 

Tilbage til indhold
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Kilde: sparenergi.dk

Her kan du se nogle eksempler på tilskud ved forskellige opvarmningsformer

Varmepumper er af mange blevet udpeget som et vig-
tigt led i den grønne omstilling, og det betyder også, 
at du kan søge om (og typisk få) en pæn del af prisen 
reduceret, hvis du vælger at installere en varme-
pumpe i din bolig som led i en renovering. 

Tilskuddet varierer alt efter din nuværende opvarm-
ningsform, og ikke overraskende er det ved de mest 
forurenende varmekilder, at man kan få størst tilskud 
ved at skifte til varmepumpe (helt op til 7.300 kroner 
ved oliefyr). 

Hvor meget kan du få i tilskud?
Vores skiftende regeringer har haft én ting tilfælles på klima- og miljøområdet; de 
har villet gøre det nemmere, billigere og hurtigere at skifte til mere vedvarende 
energiformer – og her kommer varmepumper susende ind i billedet. 

Husk, at du også kan få din strømregning reduceret, 
hvis du kan redegøre for, at din bolig opvarmes med 
varmepumpe. Typisk vil tilskuddet ligge på mellem 50 
øre og 1 kroner pr. kWh, eller med andre ord mellem 
20 og 40 %.

Klik her for at læse 
mere om tilskud til 
energirenovering

Opvarmning 

Skift fra elvarme til luft til vand varmepumpe eller jordvarme Ca. 3.100 kr.

Skift fra elvarme til luft til luft varmepumpe i sommerhus Ca.     650 kr.

Skift fra ikke-kondenserende oliekedel til fjernvarme Ca. 3.600 kr.

Skift fra oliefyr eller naturgas med kondenserende kedel til fjernvarmen Ca. 1.600 kr.

Skift fra ikke-kondenserende oliekedel til luft til vand varmepumpe eller 
jordvarme Ca. 7.300 kr.

Skift fra oliefyr eller naturgas med kondenserende kedel til luft til  
vand-varmepumpe eller jordvarme Ca. 5.400 kr.

Vil du vide mere om tilskuddet og størrelsen på 
dette, skal du kontakte din strømleverandør.  
Ofte vil du kunne finde informationerne på deres 
hjemmeside – hvis ikke, må du ringe og forhøre dig. 

Tilbage til indhold

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag
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Fordele med METRO THERMs 
varmepumpeløsninger 
 Et bæredygtigt produkt

Varmepumper er en del af fremtidens måde at producerer 
varme på, da de bruger ressourcer, som aldrig slipper op.

 Fremstillet til nordens krævende klima
Varmepumperne er specielt udviklet til det nordiske klima 
og er i stand til at varme din bolig op, selv om temperaturen 
dykker under frysepunktet. 

 Støjsvage og driftsikre produkter
Ingen støjgener for dig og dine naboer og et kvalitetsprodukt, 
der fungerer upåklageligt i årevis. 

 En løsning, der tjener sig selv ind
Afhængigt af den løsning, du vælger, kan din varmepumpe 
have tjent sig selv hjem på under ti år år - med en forventet 
levetid på 20-25 år.

 Op til seks års garanti
Som standard har du fem års garanti på alle METRO THERM 
varmepumper. Vi giver dig et ekstra års garanti, hvis du 
registrerer din varmepumpe på vores hjemmeside.
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