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agenda

• Forbrugertillid – hvorfor er det vigtigt?

• Energistyrelsens ”Varmepumpeliste”

• Markedskontrol, Energimærkning og ecodesign



Forbrugertillid….

Vi SKAL undgå 70’ernes og 80’ernes fejltagelser

Hvem husker ikke disse udsagn:

”varmepumper giver bulede græsplæner”

”varmepumper kan ikke varme, når det koldt udenfor”

”varmepumper larmer”

”varmepumper har en kort levetid og er dyre at reparere”

..alt sammen udsagn som skyldtes en blanding ”brodne kar” i branchen
og manglende viden



Forbrugertillid – i to trin….

Det rigtige kvalitetsprodukt

..og den rigtige, professionelle dimensionering og installation af varmepumpen



Produkter

Varmepumpelisten – nationalt initiativ, krav til 
minimumseffektivitet, dokumentation mv. 

Ecodesign – minimumskrav til produkter (samt en række andre 
krav)

Energimærkning – krav til mærkning ifm. markedsføring



Energistyrelsens Varmepumpeliste på SparEnergi.dk

I alt 316 produkter optaget på listen pt.

Luft-luft: 56
Luft-vand: 143
Væske-vand: 117



Status på VP listen

Den er bare populær:

223.000 unikke sidevisninger i de ca. 2½ år siden har været i 
luften (svarende til ca. 7.200 pr.md.)

..det svarer nogenlunde til ca. 10% af al trafik på 
SparEnergi.dk

Og folk bruger i gennemsnit mere end 5 minutter på siden, når 
de besøger den..



Udvikling i 2016

Status ultimo 2015: 283 produkter
Status ultimo aug. 2016: 316 produkter (56 l/l, 143 l/v og 117 v/v)

Optaget (vækst) i 2016: 33 produkter

…og der er 3 luft/luft varmepumper i ”pipeline” lige nu

Øvrige aktiviteter lige nu?

• UK version af optagelsesdokumenter er lige på trapperne (klar om et par uger) 
samt en opdateret version af DK kriterierne.

• Nyt princip for visninger på listen (radiatorvarme i stedet for gulvvarme etc.)
• Generel oprydning på listen, bl.a. fjernes data for de enkelte driftspunkter (for 

luft/luft varmepumper)..
• Energimærker bliver uploadet på listen



• Markedskontrol – enten prøvninger eller dokumentkontrol

• Dokumentation klar inden I bliver kontaktet af sekretariatet

• Alle data skal kunne dokumenteres (f.eks. via testrapport)

• Læs forordning inden Sekretariatet henvender sig

• Klimazoner
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