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Den gamle brugsvandsløsning

OM BV ENERGI

AFDELINGER

Hos BV Energi er vi på en mission: Vi har
droppet alt, der hedder »one size fits all«. I
stedet tager vi os tiden til at lave konkrete
udregninger ud fra din bolig og dine behov, så du får en varmepumpe, der reelt
matcher dine behov – uden, du kommer til
at betale ekstra i sidste ende.

Vi har hovedkontor i Svendborg, men vi
har lokale montører og konsulenter i hele
Danmark – så der er altid en installatør tæt
på dig. Vi er der, hvor vores kunder er. Det
betyder, at du altid kan få hurtig hjælp og
service til dit system.

Vi hjælper både private og erhverv med
skræddersyede varmepumpeløsninger –
uanset, hvor I Danmark du er.
De bedste hilsner
Brian Vesterå · Indehaver
Tlf. 40 52 52 55 · salg@bvenergi.dk

Vi plejer at sige, vi er “landsdækkende lokale”, og du finder os i hele landet.
LISTE OVER BYER HER
• Aalborg
• Randers
• Århus
• Vejle
• Aabenraa
• Odense
• Slagelse
• Køge
• Hillerød
• Kastrup

• Herning
• Vejen
• Svendborg
• Roskilde

Vi er naturligvis VE godkendt
og vi hjælper MEGET gerne med
at søge tilskud til din varmepumpe
August 2022 · Version 1
BV ENERGI · OM OS
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
FRA VORES KUNDER
STØJER VARMEPUMPEN?
Spørger du vores kunder, siger de stort set alle,
at varmepumpen ikke støjer. Og det er fordi, vi
gør meget ud af at dimensionere varmepumpen korrekt. Er varmepumpen for stor eller
indstillet forkert, risikerer du nemlig støj – og
det er en fejl, som alt for mange montører laver. Derfor går vi enormt meget op i at lave
forarbejdet og få din varmepumpe indstillet
korrekt, så du undgår unødvendige støjgener.
HVOR LANG TID TAGER DET
AT INSTALLERE EN VARMEPUMPE?
I 95% af alle tilfælde kan vi installere din varmepumpe på én dag. Vi kommer om morgenen
og tager hjem om aftenen – og når vi takker af
for dagen, står du tilbage med en 100% velfungerende varmepumpe. Vi kommer typisk 2-4
mand. Det betyder, at vi oftest klarer det på en
enkelt dag. På den måde skal du ikke undvære
varme og vand i huset i mere end en dag – og
så får du hjemmet for dig selv lidt hurtigere.
SKAL DEN HAVE SERVICE EFTERFØLGENDE?
Hvis din varmepumpe indeholder mere end
1 kg kølemiddel, er det lovpligtigt, at du får et
årligt eftersyn. Det koster typisk mellem 1.5002.500 kr.
KAN DEN KØRE MED ET
1-STRENGS-SYSTEM?
Ja – en varmepumpe kan sagtens fungere med
1-strengs-system, selvom du måske har hørt
noget andet. Vi har lavet mange af denne type
installationer, og det fungerer upåklageligt.
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7 GODE RÅD TIL DIG
DER SKAL KØBE EN VARMEPUMPE

HVORDAN KAN VI VÆRE SIKRE PÅ,
AT DEN VARMER HUSET OP?
Vi har aldrig oplevet, at en af vores varmepumper ikke kunne varme huset op. Vi går enormt
meget op i at dimensionere og installere korrekt, så vi er sikre på, at du får den løsning, der
matcher dig bedst. Skulle det ske, at varmepumpen ikke formår at varme huset op, skifter
vi den naturligvis for dig.

1. Køb KUN af nogen, der kommer ud og ser din
installation/hus først.

KAN JEG FÅ TILSKUD TIL
EN LUFT/VAND VARMEPUMPE?
Ja – for en varmepumpe er en energivenlig løsning. Langt de fleste af vores kunder får mellem 13.000-30.000 kroner i tilskud fra Energistyrelsen.
Se her, hvor meget du kan få: www.sparenergi.
dk/forbruger/vaerktoejer/tilskudsberegner

4. Køb KUN af nogen, der tager hjem og beregner og
ikke af nogen der giver en pris med det samme.

KAN I SØGE TILSKUD
FRA ENERGISTYRELSEN FOR OS?
Ja. Vi vil altid gerne hjælpe med at gøre tingene nemmere for dig – derfor hjælper vi dig
også gerne med at søge tilskud. Vi har søgt alle
puljer, og vi har fået tilskud til alle vores kunder.
Det kræver blot, at du giver os en fuldmagt.
ER DER MEGET VEDLIGEHOLD?
Nej – der er stort set intet vedligehold på din
varmepumpe. Det eneste, du skal gøre, er at
holde øje med, hvorvidt der er blade eller andet
skidt i vejen. Derudover kører det helt af sig selv.
KAN EN VARMEPUMPE ERSTATTE
ET PILLE- ELLER OLIEFYR?
Ja – en varmepumpe kan uden problem erstatte pille- og/eller oliefyr. Også selvom, du har
haft en høj fremløbstemperatur.

BV ENERGI · SPØRGSMÅL OG SVAR

2. Køb KUN af nogen, der laver en beregning på dit hus, før
de giver dig størrelsen på varmepumpen.
3. Køb KUN af nogen, der IKKE siger “vi tager den store
model, så I ikke fryser” (for stor = for mange start/stop).

5. Køb KUN af nogen, du har 100% tillid til – heller ikke,
selvom prisen er god.
6. Køb KUN af nogen, der fortæller dig dit kommende
forbrug af varme i kWh og med hvilken SCOP
det er beregnet.
7. Køb KUN af nogen, der giver dig et støjkort med,
så du kan se, om du overholder støjreglerne.
De ovenstående råd er med til at sikre, at du
får en leverandør, der ved, hvad de snakker
om.
Følger du rådene, undgår du nemmere virksomheder, der ”bare” sælger dig en standardløsning – uden at lave det rigtige forarbejde.
En varmepumpe er en løsning, der skal holde
de næste mange år – derfor er det vigtigt, at
du får den rigtige løsning og rådgivning.

BV ENERGI · 7 GODE RÅD

VI GIVER DIG
VARMEGARANTI

Hvis det skulle vise sig at din varmepumpe ikke kan varme huset op, så bytter vi den til en større model.
Alt arbejdet, rør, fittings osv. er uden
beregning, du betaler blot prisforskellen mellem de 2 modelstørrelser.
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REFERENCER
HVAD SIGER KUNDERNE
Sandheden skal man høre fra fulde folk, børn… og kunder. Hvis du går i varmepumpe-tanker,
er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak – men vi forstår også godt,
du gerne vil høre, hvad vores kunder siger.
Vi er heldigvis aldrig blege for at dele vores kunders oplevelser – vi gør enormt meget ud af, at vores
kunder føler sig godt behandlet og får den rigtige løsning.

INFORMATIONSVIDEOER
ÅBN KAMERAET I DIN TELEFON, FOKUSÉR PÅ QR-KODEN HERUNDER
OG KLIK PÅ LINKET, DER DUKKER OP.
Du bliver herefter ledt direkte videre til alle vores informationsvideoer,
der forklarer dig alt, du skal vide – i et sprog, der er til at forstå.
KLIK PÅ NEDENSTÅENDE LINK HVIS DU LÆSER ONLINE UDGAVEN.
https://www.youtube.com/channel/UCoA_cciMBUaFUmyYC7lvvzQ?app=desktop

Se vores øvrige anmeldelser på Trustpilot:
https://dk.trustpilot.com/review/bvenergi.dk

VIDEO 1: VIL DU ANBEFALE OS TIL ANDRE:
https://www.youtube.com/watch?v=Va2C4dZBeNw
VIDEO 2: MIA FRA ROSKILDE:
https://www.youtube.com/watch?v=
EEV00E5B_TU&t=2s&ab_channel=BVBygogEnergi
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BV ENERGI · INFORMATIONS-VIDEOER

BV ENERGI · REFERENCER: HVAD SIGER KUNDERNE
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DEN GAMLE
BRUGSVANDSLØSNING
Den gamle brugsvandsløsning

Fordele
•

Energi besparende

•

Fylder ikke noget

Installation af varmepumper i hele
•
Uendeligt
Danmark

•

DEN NYE
Den nye brugsvandsløsning
BRUGSVANDSLØSNING

Installation af varmepumpe
Danmark

varmt vand

Ingen risiko for legionella

Brugsvandstank

Gennemstrømningsvandvarmer

Mål: H:44 cm - B:24,5 cm D:12,6 cm.

Kold vandværksvand

Kold vandværksvand

Pladeveksler

Mål: H:10,3 - B:28,6 cm - D:11,6
cm.

Radiator/gulvvarme
Varmepumpe
Radiator/gulvvarme
Typisk 160-200 liter
Mål: H: 200 cm - B: 60 cm - D:60 cm.

BV Energi - www.bvenergi.dk - mail: salg@bvenergi.dk - Tlf. 40 52 52 55

BV Energi - www.bvenergi.dk - mail: salg@bvenergi.dk - Tlf. 40 52 52 55

Ulemper ved din gamle løsning:
• Den bruger (for) meget energi
• Den fylder meget
• Der er en begrænset mængde
varmt vand
• Der er forøget risiko for Legionella
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BV ENERGI · DEN GAMLE BRUGSVANDSLØSNING

Fordele ved din nye løsning:
• Den er energibesparende
• Den fylder ikke noget
• Du løber aldrig tør for varmt vand
• Der er ingen risiko for Legionella

BV ENERGI · DEN NYE BRUGSVANDSLØSNING
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HVAD ER SCOP / COP?

I DANMARK DØR REKORDMANGE
AF BAKTERIER I VANDFORSYNINGEN

SCOP/COP står for Seasonal Coefficient of Performance – og det er noget, du skal passe på med,
for de kan være meget upræcise og svære at regne med.
Tænk på det, lidt ligesom km/l på en ny bil.
Inden for EU er Danmark en del af en kedelig statistik – vi indtager nemlig en bundplacering,
HUSK: Sørg for, at din installatør både har
Husk:
Du med
skal have
KWh
og
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Husk:
Husk:
Du
skal ihave
Du
skal
KWh
have
og KWh
HvadHvad
er
SCOP
er SCOP
- COP?
- COP?
( Seasonal coefficient
of performance
)
Installation af varmepum
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Sådan skriver Ingeniøren i artiklen “Rekordmange dør af bakterier i vandinstallationer” – faktisk står PAS PÅ med( Seasonal
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Danmark Danmark
det kun værre til i Italien og Slovenien.
Eksempelvis
Eksempelvis
SCOP påSCOP
4,2 på 4,2

Hvad er SCOP - COP?

med. Lidt lige
med.
som
Lidtkm/l
ligepå
som
enkm/l
ny bil.
på en ny bil.

Helt konkret blev 270 mennesker i Danmark smittet med Legionella i 2019, og i 2020 døde 39
personer af legionærsygdom, som netop forårsages af Legionella-bakterien. Ifølge Ingeniøren og
Statens Serum Institut er det det højeste tal registreret i nyere tid.

Hvad er SCOP - COP?

Husk: Du skal have KWh og

MEN HVORFOR ER DET RELEVANT FOR DIG AT VIDE?
( Seasonal coefficient of performance )
Hvor problemet tidligere kunne spores tilbage til hospitaler, kan en stor del af smitten i dag spores
PAS PÅstadig
med disse,
for de af
kan være svære at regne
direkte tilbage til din egen varmtvandsforsyning, som ifølge Ingeniøren i stor grad
består
med. Lidt lige som km/l på en ny bil.
forældet teknologi og varmtvandsbeholdere.
Til Ingeniøren udtaler Hans Jørn Kolmos, professor i Klinisk mikrobiologi på Syddansk og Odense
Universitetshospital, at det er på tide at se vores vandforsyning efter med kritiske øjne – for et af
problemer er blandt andet en for lav fremløbstemperatur.

SCOP i beregningen fra alle installatører, så du ved hvad det koster.

10,- Elforbrug
10,- Elforbrug

10,- Elforbrug

Eksempelvis SCOP på 4,2

Støjbekendtgørelsen?
Støjbekendtgørelsen?

Max. 35 dBMax.
i skel35fradB22.00–
i skel
fra
07.00
22.00– 07.00
HVAD
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Støjbekendtgørelsen?
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med
støjkort
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med
installatører
fra alle installatører
så
så

42,- Varme42,- Varme

42,- Varme

Installation af varmepumper i hele
Danmark

STØJBEKENDTGØRELSEN?

SÅ HVAD HAR EN VARMEPUMPE MED DET AT GØRE?
kan fra
se om
du
kan
varmepumpen
se 07.00
om varmepumpen
støjer merestøjer
end det
mere end det
Max. 35 dB du
i skel
22.00–
NÅRtilDU
FÅR
EN VARMEPUMPE, ER DET VIGTIGT,
tilladte. Setilladte.
eksemplet
Se eksemplet
til højre hvor
højre
den ikke
hvoroverholden ikke overhol42,- Varme
Det er helt enkelt:
10,- Elforbrug
FÅR ET STØJKORT
MED FRA DIN INSTALLATØR.
der reglerne.
Du skal havederetreglerne.
støjkort
med fra DU
alle installatører
så
Med en varmepumpe opvarmes vandet til mere end 55 grader – og det slår bakterierne ihjel, så du
du kan se om
varmepumpen
mere
end
det
den
måde
du se, om din varmepumpe holder sig indenfor det tilladte støjniveau – og du
Hvis
den erHvis
tætden
på nabo,
erstøjer
tætPå
erpåder
nabo,
dog er
flere
der
ting
dogman
flerekan
ting man
helt undgår risikoen for smitte.
kan gøre for
kan
at
løse
for
dette
atundgår
løse
problem.
detteikke
problem.
tilladte. Se eksemplet
tilgøre
højre
hvor
den
overholat stå med en spritny varmepumpe, der skal pilles ned igen.
der reglerne.
Alt efter din bolig og reglerne i området, skal du sørge for at undersøge, om din varmepumpe poKILDE:
tentielt
overskrider
støjbekendtgørelsen. Reglen er fx, at en varmepumpe max må støje 35 dB i
Hvis den er tæt på nabo, er der dog
flere ting
man
Frederik Marcher Hansen og Thomas Gösta Svensson, “Rekordmange dør af bakterier i vandinstalkan gøre for at løse dette problem.
skel fra kl. 22-07. Hvis din varmepumpe er tæt på din nabo, er der dog flere ting, vi kan gøre, for at
lationer”, Ingeniøren, 17. september 2021
løse problemet.

Støjbekendtgørelsen?

BV EnergiBV- www.bvenergi.dk
Energi - www.bvenergi.dk
- mail: salg@bvenergi.dk
- mail: salg@bvenergi.dk
- Tlf. 40 52
- Tlf.
52 40
55 52 52 55

Max. 35 dB i skel fra 22.00– 07.00
Du skal have et støjkort med fra alle installatører så
du kan se om varmepumpen støjer mere end det
tilladte. Se eksemplet til højre hvor den ikke overholder reglerne.

BV Energi - www.bvenergi.dk - mail: salg@bvenergi.dk - Tlf. 40 52 52 55

Hvis den er tæt på nabo, er der dog flere ting man
kan gøre for at løse dette problem.

BV Energi - www.bvenergi.dk - mail: salg@bvenergi.dk - Tlf. 40 52 52 55
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BV ENERGI · HVAD ER SCOP / COP · STØJKORT
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FAGUDTRYK OG FORKORTELSER
BETEGNELSER, DER ER GODE AT KENDE

VALG AF
STØRRELSE?
HVOR VIGTIGT
ER DET
VÆLGE
DEN RIGTIGE
STØRRELSE VARMEPUMPE?
Hvor
vigtigt
er AT
den
rigtige
størrelse?

Det er meget vigtigt, at du får den rette størrelse varmepumpe. Varmepumper, som ikke er diVarmepumper
som
er dimensioneret
forkert/ ikkekortere
har denlevetid
rigtige størrelmensioneret
korrekt,
har flere start/stop,
og generelt mere støj og større el-forbrug.
erstart/stop,
det vigtigt,
du får
den helt
rigtige
størrelse
til netop din bolig.
se,Derfor
har flere
somatgiver
dårligere
levetid,
mere
støj og større

elregning . Derfor er det VIGTIGT den har den rigtige størrelse.
Jo færre start/stop, din varmepumpe har, jo bedre. På den måde får du nemlig den optimale drift
For
atdermed
fåvigtigt
den optimale
drift/bedste
økonomi ,så skal varmepumpen gerne
Hvor
er den
rigtige
størrelse?
og
den
bedste
økonomi.
have
så få som
start/stop
somforkert/
muligt.
Varmepumper
er dimensioneret
ikke har den rigtige størrel-

Hvad er kW & kWh?
Installation af varmepumper i hele
Danmark

se, har flere start/stop, som giver dårligere levetid, mere støj og større
elregning . Derfor er det VIGTIGT den har den rigtige størrelse.

Effekt ( kW ) - Energi ( kWh)

For at få den optimale drift/bedste økonomi ,så skal varmepumpen gerne
have så få start/stop som muligt.

KW - Hvor stor er motoren?
100 hk? 200 hk? 500 hk?

Slukket

Slukket

HVAD ER KW OG KWH?
kW står for Effekt - og
kWh står for Energi.

HUSK! Sørg for at registrere din pumpe på BBR, så snart
den er installeret. Du kan nemlig spare 1,12 kroner i afgift pr.
kWh. Derudover er det en god idé at tjekke med dit elselInstallation af varmepumper
skab,i hele
om de kræver afgift over 4000 kWh.
Danmark

HVAD BETYDER KW?
KW indikerer, hvor stor/effektiv motoren er – typisk vil det
HUSK! At få registreret på BBR når din pumpe er
være 5,7,9,12 eller 15 KW.
installeret så du kan spare 112 ( 1,12 krone )øre i afgift pr. kWh. Samt tjekke elselskabet ikke opkræver
afgift over 4000 KWh.

Hvad er kW & kWh?

HUSK! At få registreret på BBR når din pumpe er

Effekt ( kW ) - Energi ( kWh)

installeret så du kan spare 112 ( 1,12 krone )øre i afgift pr. kWh. Samt tjekke elselskabet ikke opkræver
afgift over 4000 KWh.

Behovs/frekvensstyring - RIGTIG Størrelse

Altså, hvor mange KW er den
på ? 5-7-9-12-15 KW

Behovs/frekvensstyring - FORKERT Størrelse

Behovs/frekvensstyring - RIGTIG Størrelse

Installation af varmepumper i hele
Danmark

KWH - Hvor meget brændstof
bruger den på en given tur? 10
liter? 20 liter? 50 liter?
Altså,
mange kWh
Installation
af varmepumper
i hele
pr. Danmark
år?

HVAD
bruger
den BETYDER

KWH?
kWh indikerer, hvor meget brændstof
din varmepumper bruger pr. år.

Behovs/frekvensstyring - FORKERT Størrelse

Servicebesøg på varmepumpe ?

KW - Hvor stor er motoren?
100 hk? 200 hk? 500 hk?

Bimåler på varmepumpe? Et Krav?

KWH - Hvor meget brændstof
bruger den på en given tur? 10
liter?
liter? 50 liter?
EN 20
VAR-

HVAD ER EN BIMÅLER PÅ
Altså, hvor mange KW er den
på ?årligt.
5-7-9-12-15 KW
Altså, mange kWh bruger den
METANK?
OG ER DET LOVPLIGTIGT
Se paragraf 327 stk. 2 her står: Målere, der anvendes til måling
af elforHvis du har et varmepumpeanlæg, der indeholder mere end 1 kg. kølemiddel, skal det efterses mindst én gang
brug, skal have en tilfredsstillende nøjagtighed.
pr. år?
AT HAVE?

Servicebesøg
på varmepumpe
HVAD MED
SERVICE ?

En bimåler er med til at sikre en præcis afmåling af dit elforbrug – og jvf.
327 stk. 2, er det et krav, at du
Buffer tank, sikre at varmepumpen får de ideelle vilkår og harparagraf
færrest
mulige start og stop. Den hjælper ligeledes hvis der kommer en længehar
en
tilfredsstillende
nøjagtighed af
revarende meget kold periode.
dine målinger af elforbrug.

Buffer Tank?

PÅ EN VARMEPUMPE?

BV Energi - www.bvenergi.dk - mail: salg@bvenergi.dk - Tlf. 40 52 52 55

Hvis
du udgangspunkt
har et varmepumpeanlæg,
der indeholder
mere end 1 kg.
årligt.
Energi - www.bvenergi.dk - mail: salg@bvenergi.dk - Tlf. 40 52 52 55
Som
er din varmepumpe
vedligeholdelsesfri
– kølemiddel, skal det efterses mindst én gang BV
men ingen regler uden undtagelser. Hvis dit varmepumpeanlæg
indeholder mere end 1 kg kølemiddel, er det lovpligtigt, at du får
den efterset mindst én gang om året.

Bimåler på varmepumpe? Et Krav?

Buffertanken giver
typisk 5-6 gange
færre start/stop på
varmepumpen.

Se paragraf 327 stk. 2 her står: Målere, der anvendes til måling af elforbrug, skal have en tilfredsstillende nøjagtighed.

PS. Den har intet med vandet i vandhanen at gøre,
det er til vandet i radiatoren og gulvvarmen.

Buffer Tank?
tank, sikre at varmepumpen får de ideelle vilkår og har færrest
BV Energi - www.bvenergi.dkBuffer
- mail:
Tlf. 40
52 52 55
mulige
start ogsalg@bvenergi.dk
stop. Den hjælper ligeledes hvis der-kommer
en længe-

HVAD
ER giver
EN BUFFER-TANK?
Buffertanken
typisk
5-6
gange
En buffer-tank sikrer, at din varmefærre start/stop på
pumpe
har de ideelle vilkår – og den
varmepumpen.
sikrer
blandt andet, at din varmepumPS. Den har intet med vandet ihar
vandhanen
pe
så atfågøre,
start/stop som muligt. Derdet er til vandet i radiatofor
ergulvvarmen.
en buffer-tank også med til at sikren og
re længere levetid og bedre drift for din
varmepumpe.
En buffer-tank giver typisk 5-6 gange
færre start/stop på din varmepumpe.
Og bare rolig – den har intet med vandet i vandhanen at gøre. Det er udelukkende vandet til radiatorer og gulvvarme, den har betydning for.

revarende meget kold periode.
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INFO OM
VARMEPUMPER
HVORFOR ER DET VIGTIGT, AT “MOTOREN” I VARMEPUMPEN IKKE ER FOR STOR?
Hvis størrelsen på din varmepumpe er større end boligens behov, risikerer du, at den leverer alt for
meget energi til huset. Det betyder, at den får mange start og stop og dermed bruger mere energi
end nødvendigt. Det betyder, at det bliver meget dyrere for dig end nødvendigt. Hyppige start og
stop slider desuden på pumpen – og så larmer det.

HVORFOR VÆLGE
EN VARMEPUMPE?
5 GODE GRUNDE TIL AT OVERVEJE EN VARMEPUMPE
1. DU SPARER PENGE
Skifter du fra fx olie eller gas, får energiregningen et ordentligt hug. Selvom det ikke er helt gratis
at installere en varmepumpe, er udgiften hurtigt tjent hjem igen. Typisk er tilbagebetalingstiden
4-8 år – og da din varmepumpen holder 15-20 år, er der rigtig mange penge at spare.
2. DET ER EN MILJØVENLIG LØSNING
En varmepumpe udleder mindre CO2 end fx olie og naturgas. Men udover at du kan få bedre
klima-samvittighed, stiger din bolig også i værdi. Skifter du til varmepumpe, kan du af samme
grund også få økonomisk støtte af staten, fordi det er et “energibesparende boligprojekt”.
3. DER ER MINIMALT VEDLIGEHOLD
Når din varmepumpe først er installeret, er der stort set intet vedligehold. Det eneste vedligehold, du kan se frem til, er et årligt servicebesøg – og det er kun, hvis du selv vælger det til.
4. DU KAN BLIVE SELVFORSYNENDE
Hvis du kombinerer varmepumpen med solceller, kan du faktisk blive næsten helt selvforsynende. På den måde er du ikke afhængig af skiftende energipriser.
5. MERE BEHAGELIG VARME
Næsten alle vores kunder oplever, at varmen bliver bedre fordelt i boligen end ved brug af gas,
olie eller pillefyr. Det giver en mere behagelig varme i huset, og fordi varmen er bedre fordelt,
opleves boligen faktisk varmere – også selvom, temperaturen som udgangspunkt er den samme som før.
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ER DET IKKE SVÆRT AT VARME EN BOLIG OP MED EN LILLE VARMEPUMPE?
Det korte svar er nej. Stort set alle varmepumper har elpatron indbygget, der fungerer som en
backup, når der bliver rigtig koldt (Fx hvis der 5-15 minusgrader). Det er ikke dyrt at bruge el-backup,
da det er meget få timer i løbet af et år, hvor det slår til. Det vil sige, at det er markant dyrere for dig
at have en overdimensioneret varmepumpe, der har mange start og stop.
Har din varmepumpe ikke el-backup, betyder det, at det ikke er nødvendigt, da den har samme
effekt hele vejen ned til minus 15-20 grader.
VIRKER EN VARMEPUMPE MED ALLE INSTALLATIONER?
Det korte svar er ja. Uanset om du har gas-, olie- eller pillefyr, kan det erstattes af en varmepumpe,
som er en mere effektiv og energibesparende varmekilde. Du har måske hørt før, at en varmepumpe kun fungerer med gulvvarme, men det er ikke korrekt. En varmepumpe fungerer fint med
radiatorer (samt 1-strengs-system).
LARMER DEN MEGET?
Nej. En varmepumpe støjer meget lidt – hvis den altså er dimensionere korrekt til din bolig. Det
er en af grundene til, vi går meget op i udregninger, og vi har aldrig fået en klage vedr. støj fra de
varmepumper, vi har installeret.
Et godt råd til at undgå støj, er at undgå at hænge noget på samme væg som din varmepumpe.
Den laver nemlig vibrationer, der ikke har andre steder at forplante sig. Men det bedste råd er at
vælge en installatør, der følger de 7 gode råd fra tidligere – så ved du, der er styr på det hele, og du
kommer ikke til at opleve problemer med støj.
ER DER STOR FORSKEL PÅ KVALITETEN?
Både ja og nej. Så længe, du holder dig til de store mærker inden for varmepumper, er der intet,
der tyder på, at nogle holder bedre end andre. De store mærker har lavet varmepumper i mange
år, og de er alle skabt til at fungere i et nordisk klima med kulde og fugt. Så selvom du måske har
hørt, at der er gode og dårlige mærker, er det ikke nødvendigvis korrekt – så længe, du holder dig
til større, anerkendte mærker.
KAN JEG REGNE MED, AT STØJNIVEAUET PASSER MED DET, DER ER OPLYST?
Du skal være meget opmærksom på, hvordan forskellige producenter angiver støj – nogle er nemlig lidt mere kreative end andre. Man må angive støj på forskellige måder, og det kan hurtigt blive
lidt af en jungle for dig som forbruger at finde rundt i. Derfor er det en god idé at være opmærksom, når du sammenligner varmepumper – og vi opfordrer dig altid til at vende det med en af
vores konsulenter, hvis du er i tvivl.

BV ENERGI · INFO OM VARMEPUMPER
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INFO OM
VARMEPUMPER

3 KONKRETE EKSEMPLER
SE, HVOR MEGET DU KAN SPARE

HVAD KAN JEG FORVENTE I FORHOLD TIL VANDTRYK?
Det er meget almindeligt, at du oplever en smule fald i trykket på dit vand, når du har fået installeret en varmepumpe. Det vil sjældent være særlig meget, men hvis det bliver et problem,
kan du få en trykforøgerpumpe, som øger vandtrykket. Men før, du overvejer at svinge dankortet, anbefaler vi, at du får systemet tjekket. På den måde er du sikker på, at det ikke er skidt
eller snavs i systemet, der forårsager det lave tryk.
CIRKULATION AF DET VARME VAND – DO’S AND DON’TS
Nogen har en cirkulation af det varme vand, så de ikke skal vente på, at det varme vand kommer ud
af hanen. Det anbefaler vi dog, at du ikke bruger med en varmepumpe. Det koster rigtigt meget
energi/penge at have sådan et system til at køre hele tiden (det gør det for øvrigt også med din
gamle installation).
Hvis det er et krav fra jeres side, så tag en snak med os inden en installation eller køb.
HVORDAN BRUGER DU DIN VARMEPUMPE MEST OPTIMALT?
Rigtig mange bruger stadig deres termostater, efter de har fået en varmepumpe – men det vil vi
faktisk fraråde dig at gøre.
Det vi anbefaler dig at gøre, er at åbne HELT OP for alle termostater (måske ikke soveværelset). På
den måde styrer du temperaturen i hele huset med det, vi kalder fremløbstemperaturen på varmepumpen. Det er meget simpelt: Du trykker blot pil op eller ned.
På den måde kan vi ofte sænke fremløbstemperaturen nogle grader på varmepumpen, og det
kan spare dig for en del energi/penge.
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EKSEMPEL #1:
FRA GASFYR TIL VARMEPUMPE
• Kunde med hus fra 1971 på 208 m2
• Tidligere gasforbrug: 2.100 m3
• (Pris beregnet pr. m3 var 17 kr. inkl. afgift)
Forventet årlig besparelse: 27.000 kr.

EKSEMPEL #2:
FRA OLIEFYR TIL VARMEPUMPE
• Kunde med hus fra 1963 på 147 m2
• Tidligere olieforbrug: 2.800 liter
• (Pris beregnet pr. liter til 11 kr.)
Forventet årlig besparelse: 23.500 kr.

EKSEMPEL #3:
FRA PILLEFYR TIL VARMEPUMPE
• Kunde med hus fra 1985 på 146 m2
• Tidligere pilleforbrug: 8.000 kg
• (Pris beregnet pr. kg 3 kr.)
Forventet årlig besparelse: 16.500 kr.

BV ENERGI · EKSEMPLER PÅ BESPARELSER
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FORSTÅ
DIN ELREGNING

SÅDAN FÅR DU
DEN BILLIGSTE ELPRIS
Når først din varmepumpe er installeret, er din primære udgift el. Derfor er det vigtigt, at du
løbende sørger for at “trimme” din elpris, så du ikke risikerer at betale overpris. Hvis du er opmærksom, vil langt de fleste kunne spare mellem 2.000-10.000 kr. om året – og det er super
nemt.
SÅDAN FÅR DU NEMT EN BILLIGE PRIS PÅ EL:
1: 	Brug hjemmesiden www.elpris.dk. Det er kun denne hjemmeside, du må bruge – den er
uvildig og ejet af staten. På Elpris.dk kan du finde elpriser fra alle elselskaber, da de har pligt
til at opgive det.
2: 	Når du er inde på hjemmesiden, kan du indtaste dit postnummer og forventede forbrug.
Herefter kan du se relevante elselskaber – og de er listet med den billigste først og dyreste
sidst.
3: 	Når du har fundet en god pris, kan du vælge mellem variabel eller fast pris – alt efter, hvor
hyppigt du regner med at undersøge den bedste pris, er det forskelligt, hvad der giver bedst
mening for dig at vælge.
4: 	Når du har fundet den løsning, der matcher dig bedst, skal du blot trykke skift til dette produkt. Herefter sørger det nye elselskab helt automatisk for at skifte det for jer.
5: 	Et godt råd er at gøre dette 1-3 gange om året - på den måde er du sikker på, at I altid får den
billigste pris på el.

OBS!

Men vær opmærksom på at din pris er kr. 2,13, når
man regner abonnementet med. Selvfølgelig bliver
betydningen af abonnementet i prisen mindre, jo
ﬂere kWh du bruger.
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OBS: Køb aldrig el af nogen som ringer, skriver eller opsøger dig på anden måde.
Videoguide: Se præcis, hvordan du gør
Kort version:
https://youtu.be/lgsKwHZDQ-Q

Lang version:
https://youtu.be/T4m4f6QPUAM

BV ENERGI · SÅDAN FÅR DU DEN BILLIGSTE ELPRIS
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FJERNVARME ELLER VARMEPUMPE
HVAD SKAL JEG VÆLGE?

FJERNVARME ELLER VARMEPUMPE
HVAD SKAL JEG VÆLGE?

Regeringen har sat et mål: Alle områder, hvor fjernvarme giver mening, skal være etableret i
2028. Spørger du os, er det en flot plan. Men den er også ambitiøs. Og nok også lidt for ambitiøs.

DET STORE SPØRGSMÅL: SKAL JEG VENTE ELLER FÅ EN VARMEPUMPE NU?
Lad os bare være helt ærlige: Hvis du kan få fjernvarme inden for kort tid (1-2) år, er fjernvarme det
bedste valg (så længe, etableringsomkostningerne ikke er for høje).

DE STØRSTE UDFORDRINGER VED AT NÅ MÅLET OM FJERNVARME TIL 2028:
Manglende arbejdskraft	Det vil typisk være specialarbejdere, der skal udføre arbejdet – og den
slags hænger ikke ligefrem på træerne.

FØR DU BESLUTTER DIG, SÅ OVERVEJ:
•	Hvad vil din udgift blive til gas/olie/træpiller, mens du venter?

Tid	Der er planlagt rigtig mange andre anlægsprojekter i de kommende
år – og de bliver ikke bare sat på pause, fordi der skal graves ud til fjernvarme.

•	I mange tilfælde er prisen for at varme huset op med en varmepumpe billigere end fjernvarme. Du skal huske, at udover prisen på selve fjernvarmen, kommer der oftest arealbidrag (en
fast afgift) på mellem kr. 2000-5000,- om året. Det er ikke altid, du som kunde får det specifikt at vide.

Materialer	Det er en kæmpe udfordring at fremskaffe materialer. Det er de samme materialer, der bruges på tværs af lande, og der vil komme stor
efterspørgsel i hele Europa.

•	Elafgiften på dit elforbrug over 4000 kWh bliver reduceret med 112 ører (1,12 kr.), når du får en
varmepumpe. Det vil sige, at du sparer 112 ører i afgift på alt strøm, du bruger. Det gælder,
uanset om det er til elbil eller lange brusebade.

Priser	Priserne på materiale stiger voldsomt, og det er helt uundgåeligt en
udfordring. Og så kan man spørge sig selv: Hvem skal mon betale for
den voksende merpris, det vil koste at holde tidsplanen?

•	Der er etableringsomkostninger til fjernvarme. Typisk er prisen mellem kr. 40.000-80.000 kr.

Andre lande 	Danmark er ikke det eneste land med mål om at udbrede fjernvarme.
Tyskland har fx et mål om at lave fjernvarme til 20 millioner kunder. Og
så har vi problemet: For de skal bruge samme specialarbejdere, samme maskiner og samme materialer, som vi skal hjemme i lille Danmark.
De ovenstående udfordringer kan komme til at ramme rigtig mange, der vil blive fanget i lovning
om, at der snart kommer fjernvarme - men virkeligheden er, at du kan risikere at skulle vente en
del flere år end først antaget.

•	Hvis du får en varmepumpe nu, betyder det ikke nødvendigvis, at du fravælger fjernvarme
for altid. Du kan altid vælge at få lagt fjernvarme ind, når din varmepumpe er pensionsmoden. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig idé – vi har flere gange oplevet, at du kan få ekstra
rabat, hvis du er blandt de sidste til at skifte til fjernvarme. Simpelthen fordi rørene allerede
”ligger” uden i vejen.
Betyder det så, at det er bedre at få en varmepumpe end at vente på fjernvarme?
Både ja og nej. Det kan vi desværre ikke give dig et entydigt svar på. Det vigtigste er, at du gør dig
nogle overvejelser – for du kan risikere at skulle vente længe på fjernvarme. Derfor er det en god idé
at sætte sig ind i mulighederne, så du nemmere kan tage den rigtige beslutning.
Er du i tvivl, tager vi altid gerne en helt uforpligtende snak med dig om dine muligheder.
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NOTATER

NÆSTE SKRIDT
HVAD SKER DER, HVIS JEG SIGER JA TAK?
1. Når du har bekræftet din ordre, får du en dato for installation
inden for en uge.
2. Vi laver typisk installationen 4-8 uger fra, du har bekræftet
din bestilling.
3. Når der er et par uger til installation, får du en e-mail, hvor vi
gennemgår alt det praktiske i forhold til selve installationen.
4. Vi møder op og installerer på den aftale dato – i de fleste tilfælde
klarer vi det på én dag, og det tager maksimalt to dage.
5. Nogle uger efter installationen, besøger vi dig igen.
Her gennemgår vi blandt andet:
· Hvordan du bruger systemet bedst
· Hvordan du registrerer på BBR, så du kan spare afgiften på 112 ører.
· Hvordan du afmelder gas, olie eller andet.
· Hvordan du altid sikrer dig den billigste pris på el.
Er du i tvivl om, hvordan du søger om energitilskud fra Energistyrelsen? Intet problem – lad os
vide, du har brug for hjælp, så klarer vi også det.

22

BV ENERGI · HVIS DU SIGER JA TAK

BV ENERGI · NOTATER

23

NOTATER

24

NOTATER

BV ENERGI · NOTATER

BV ENERGI · NOTATER

25

NOTATER
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KONTAKT:
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7 GODE RÅD
1. Køb KUN af nogen, der kommer ud og ser
din installation/hus først.
2. Køb KUN af nogen, der laver en beregning på dit
hus, før de giver dig størrelsen på varmepumpen.
3. Køb KUN af nogen, der IKKE siger “vi tager den
store model, så I ikke fryser” (for stor = for mange
start/stop).
4. Køb KUN af nogen, der tager hjem og beregner og
ikke af nogen der giver en pris med det samme.
5. Køb KUN af nogen, du har 100% tillid til – heller ikke,
selvom prisen er god.
6. Køb KUN af nogen, der fortæller dig dit kommende
forbrug af varme i kWh og med hvilken SCOP
det er beregnet.
7. Køb KUN af nogen, der giver dig et støjkort med,
så du kan se, om du overholder støjreglerne.

