
Fremtidige energiløsninger i Grundejerforeningen Langekær

Kære grundejere.

Vi har haft en lille arbejdsgruppe bestående af Dennis Andersen (medlem af bestyrelsen), Carsten Dudzinski, Martin 

Hansen og Erik Rasmussen, som på generalforsamligen i 2020 har fået det opdrag af belyse de(n) fremtidige 

energiløsning(er) for Grundejerforeningen Langekær. Det er en kompleks opgave på størrelse med at sammenligne 

æbler og pærer.

På nuværende tidspunkt har alle 362 huse sit eget gasfyr og miljømæssigt er det ikke hensigtsmæssigt hvis den 

fremtidige udledning af C02 skal reduceres med 70% som Folketinget har vedtaget.

Vi har forsøgt med nedenstående skema med kommentarer, at fremstille de enkelte energiløsninger så neutralt som 

muligt også selvom der i gruppen er tydelige holdninger til hvad det enkelte arbejdsgruppemedlem selv vil vælge.

Der er 3 forhold som interessante for den enkelte grundejer:

1. Hvad koster det at skifte fra det nuværende gasfyr til en anden løsning? Og i forlængelse af dette: hvilke tilskud 

kan man få?

2. Hvad bliver de fremtidige varmeudgifter pr. år inkl. service og vedligeholdelse.

3. CO2 udslippet

Så hvad skal der nu ske?

Først og fremmest skal vi vente på den endelige politiske afklaring for vores område. Der kan godt gå et par år før 

det er afklaret og indtil da kan vi bruge tiden til hver for sig at afklare hvilken løsning vi foretrækker. Det er dog 

Egedal Fjernvarme's overbevisning at vores område også inkluderes i de fremtidige planer.

Vi vurderer at der kun er de 3 varmeløsninger som er skitseret. Gas, fjernevarne og varmepumper.

Når der foreligger en plan for vores området, er det arbejdsgruppens indstilling at der indkaldes til et beboermøde, 

hvor vi indkalder repræsentanter fra Egedal Fjernvarme og Luft til Vand varmepumperselskaber, så den enkelte 

grundejer får lejlighed til at stille spørgsmål og blive mere afklaret på hvilken løsning de vil vælge og så er der også 

god tid til den gode demokratiske debat.

Der er vedhæftet bilag til denne redegørelse. Dels tilbuddet på fjernvarme, tilbud fra OK og endelig en redegørelse 

fra Videnscentret Bolius om forskellige opvarmningsformer.

God læselyst

Med Venlig Hilsen

Arbejdsgruppen



Løsnings
model

Etable-
ring
Netto

Etable-
ring
Brutto

Vedligeholdel
se/Service 
m.m.

Årligt forbrug
102 kvm

Årligt forbrug
114 kvm

Tilskud/ 
ansøgning

CO2 
udslip

Gasfyr 40.000 40.000 Ca. 2.000 om 
året

1300m3
a 8 kr.

10.400 kr.

1500m3
a 8 kr.

12.000 kr

Ingen tilskud 
til nye gasfyr.

3359 kg. 
CO2 /år

Fjernvarme 22.000 40.000 Målerleje 500
kr om året

9.800 kr. 11.100 kr Fjernvarmes
elskabet 
sørger for 
alle 
ansøgninger

I 2030 vil 
fjernvar
men 
være helt
CO2-
neutral.

Varmepumpe
Luft til vand

80.000 110.000 2500 kr. årligt
plus 
reservedele

6.100 kr. 6,100 kr. Den enkelte 
beboer skal 
selv sørge for
ansøgning. 
Der kan 
søges 
forskellige 
puljer

749 kg. 
CO2 /år

Andre 
løsninger eller
kombinations
-muligheder

Der kan selvfølgelig være utallige løsningsmuligheder og kombinationsmuligheder. Arbejdsgruppen 
har fravalgt disse, da det kan blive meget omfattende og hyper kompleks
Der kan peges på solcelleanlæg, kombineret gas og varmepumper. Dette er op til den enkelte 
grundejer at regne på.

Generelt:
Der er ingen der tør byde på fremtidens tilskudsordninger før Regeringen har fået vedtaget en samlet energi plan. 

Der er åbnet op for flere tilskudsformer, men disse bliver hurtigt opbrugt. Overordnet set kan man nok ikke forvente 

de store tilskud til varmepumper, hvis området kan tilsluttes fjernvarme.  Det er dog nok ikke meningen med en 

samlet energiløsning at der skal stå 362 varmepumper i grundejerforeningen.

Der er ikke den store prisforskel på gas og fjernvarme. Den klare forskel er den miljømæssige. 362 gasfyr på et 

forholdsmæssigt lille areal taler tydligt for at der skal findes andre løsninger. Der er tvivl om den miljømæssige 

belastning når man sammenligner fjernvarme og varmepumper. Varmepumperne bruger meget energi og 

fjernvarmeanlæg giver meget spildvarme og afkøling.

Det kan forventes af gaspriserne stiger frem til 2030

Fjernvarme:
De samlede udgifter inkl. installering af fjernvarme-unit samt afstallation af gammelt fyr. Altså komplet klar til brug. 

Som det ser ud nu er der ingen tilslutningspligt for grundejerforeningens medlemmer. Hvis vi skal have fjernvarme i 

Grundejerforeningen kræves der 40-50% tilslutning blandt beboerne - ca. 150 husstande

Egedal Fjernvarme kan tilbyde gratis lån af gasfyr indtil fjernvarmen er installeret. Dog skal man selv betale for 

installationen af dette.

Forventet tidshorisont er 3 år - 2023/2024.

Der er 5 års garanti på fjern-varme-unit

Fjernvarmen oplyser at de fleste af deres anlæg køre med solvarme og træflis fra Danmark, dog er træflis kun til 

reserve. Den aske som de får ved afbrænding bruges til gødning af mark m.m. Etablering af fjernvarme i vores 

område et vurderet til at koste mellem 15-20 millioner og det forventes at man samtidig vil etablere et nyt decentral 

fjernvarmeanlæg til dette arbejde. 

Etablering Hvis der skal etableres fjernvarme i vores huse, vil det ske ved at man går ind samme sted som gassen 

kommer ind nu. Der skal etableres to veksler, en til brugsvand og en til varme. Fordelen ved det er at man kan køre 

sommerstop og derved spare energiudgifter til opvarmning. 



Levetider Der er en estimeret levetid for deres anlæg på mellem 20-25 år ved servicering af anlæg. Man kan få 

udvidet garanti på 5 år ved at betale 25 kr. pr. år.

I forbindelse med etablering vil der komme regning på demontering af gas installation som ligger mellem 8.000-

10.000 kr. inkl. Moms. Det vil være muligt at søge støtte til konvertering til fjernvarme og et estimeret budget på 

mellem 25.000-50.000 kr. inkl. moms. man skal estimere med 200 kr. til årligt vedligehold. Afregning af 

fjernvarmeforbrug sker hver mdr. her vil det også fremgå om der er afregning for dårlig afkøling. 

Luft til vand
Tilbud fra OK: Vaillant aroTHERM VWL 75/5 AS 230V. L/V VP 7kW. Vaillant uniTOWER VWL 78/5 IS unit med 190ltr. 

VVB

Generelt skal man have et forbrug på over 2500 m3 gas før det er rentabelt.

Løsningen giver en klar besparelse, hvilket dog skal holdes op imod de store anlægsudgifter og 

vedligeholdelsesudgifter. OK har beregnet at besparelsen over 20 år vil være 118.000 kr. På disse anlæg skal der 

være årlige serviceeftersyn.

Som udgangspunkt skal der være et energimærke på huset, hvis der skal søges tilskud.

Placeringer.

Udedel og indedel skal placeres i forhold til krav/regler og fysisk pladsmuligheder. Dette skal gennemgås individuelt 

inden endeligt tilbud.

Finansierings former.

Hos OK kan man finansiere på flere måder. Kontantkøb – Lån – Leasing – Abonnement.

Kontant købs løsningen efter tilbud

Lån løsningen kan man bygge som man ønsker i forhold til udbetaling eller ej og lånets løbetid.

Leasing løsningen vil i sammenligning til det vedhæftet tilbud koste, 25.000 kr i udbetaling og en leasing ydelse på 

1250 kr pr måned.

Ydelsen dækker alle service og reparations udgifter i de samtlige 10 år som leasing perioden er lang. (denne kan 

forlænges efterfølgende) Så ingen udgifter udover dette undtagen strømforbruget som man køber via sin egen el 

måler.

Abonnements løsningen vil i sammenligning til det vedhæftet tilbud koste, 10.000 i udbetaling (såfremt man bliver 

godkendt til at få tilskud) dernæst et månedligt aconto beløb på 1600 kr. aconto beløbet dækker alle service og 

reparations udgifter samt forbrug i alle de år man ønsker at have aftalen. Man kan have aftalen i alt fra 6 måneder 

efter installering til lige så længe man ønsker det. 

Se bilag



BILAG:

Bliv klogere på varmekilder (VidensCentret Bolius 2019)

7 varmekilder: Her er deres fordele og ulemper
Her er en gennemgang af 7 forskellige varmekilders fordele og ulemper. Se, hvad de koster årligt, og hvor meget der 
er at spare sammenlignet med de ca. 25.000 kr. det koster at varme parcelhuset op med et gammelt oliefyr.

1. Fordele og ulemper ved fjernvarme
Sådan virker det: Fjernvarme produceres på mange forskellige emner fra affald over olie til rene vedvarende 

energikilder som sol, vind og biomasse.

Cirka 61 procent af fjernvarmen kommer i 2019 fra vedvarende energikilder. Fra fjernvarmeselskaberne leveres det 

opvarmede vand gennem et rørnet ud til boligerne, hvor det afgiver varme - enten direkte i radiatorerne eller 

gennem en varmeveksler.

Udbredelse: Over 1,7 mio., svarende til 65 procent af danske boliger har fjernvarme, hvilket gør det til den mest 

udbredte opvarmningsform.

Fordele: Billig, nem og miljøvenlig. Fjernvarmeselskaberne må ikke tjene penge, hvilket gør, at prisen afspejler den 

reelle pris.

Ulemper: Mange anlæg passer ikke i størrelse og indstilling til det hus, de er installeret i, og så udnyttes varmen ikke 

ordentligt.

Servicebehov: Anlægget bør efterses hvert andet år.

Anskaffelsespris: 25.000-30.000 kr. (2019-priser). Prisen forudsætter, at varmerørene allerede er ført ind i boligen.

Årlig udgift: Der er store forskelle på de priser, fjernvarmeværkerne tager. Det skyldes bl.a. værkernes forskellige 

omkostninger.

Fjernvarmen koster 5.456 kr., hvor den er billigst, og 25.659 kr., hvor den er dyrest, hvis man kigger på priser for et 

standardhus med et årligt forbrug på 18,1 MWh (2019-priser). Gennemsnittet ligger pr. 1 januar 2019 på 13.160 kr.

Fremtid: Fjernvarmenettet udbygges og forventes at kunne dække 70 procent af varmekunderne. Hvor der er rimelig

tæt bebyggelse og adgang til fjernvarme eller mulighed for at omlægge til det, er det et oplagt valg.

2. Fordele og ulemper ved naturgas
Sådan virker det: Den danske naturgas kommer fra felter i Nordsøen og løber gennem gasnettet ud til forbrugerens 

gasfyr. Her antændes gassen, og afbrændingen opvarmer brugsvand og vand til husets radiatorer.

Udbredelse: Godt 430.000 boliger har gasfyr, svarende til 16 procent.

Fordele: Billigt og nemt.

Ulemper: Lille risiko for gas- og kulilteudslip. Forsøgs udfaset da det er en miljøbelastende varmekilde.

Servicebehov: Serviceeftersyn hvert tredje år, hvis fyret er under 8 år gammelt, og hvert andet år, hvis det er ældre.

Anskaffelsespris: 40.000-50.000 kr. (2019-priser).

Årlig udgift: 11.500 kr. for et typisk parcelhus med et forbrug på 1.600 kubikmeter (2019-priser).

Fremtid: Det er ikke lovligt at installere gasfyr i nye boliger, men udskifter man et eksisterende gasfyr, er det lovligt. I

nogle kommuner vil det være muligt at få dispensation, hvis der fx ikke er adgang til fjernvarme. I løbet af de 

kommende år er det planen at naturgas udfases. 

3. Fordele og ulemper ved jordvarme
Sådan virker det: En varmeslange med frostvæske graves ned i jorden og opsamler den varme, der er lagret i 

jordlagene. Energien flyttes gennem slangen ind til en varmepumpe i huset, hvor den omsættes til varme igennem 

en kompressor.

Udbredelse: I 2010 var der ca. 21.000 varmepumper, mens tallet i 2018 rundede 76.000 varmepumper svarende til 

2,8%. Det vides ikke, hvor mange af disse der er forbundet med jordvarmeanlæg.

https://www.bolius.dk/opvarmning-med-oliefyr-17062


Fordele: Billigt, miljøvenligt og nærmest vedligeholdelsesfrit, når det først er installeret. Samtidig fremtidssikrer du 

din bolig. Hvis du bruger el til opvarmning (elvarme eller varmepumpe), slipper du for en del af elafgiften ved forbrug

over 4.000 kWh/år, hvilket bringer prisen ned omkring 1.10 kr/kWh.

Ulemper: Jordvarme er dyrt og besværligt at installere. Det kræver et stort friareal i din have, som skal graves delvist
op, og dit hus skal være velisoleret, for at jordvarme kan varme det op.
Servicebehov: Årligt serviceeftersyn af en certificeret kølemontør.
Anskaffelsespris: 110.000-140.000 kr. (2019-priser).

Årlig udgift: 5.000 kr. for at opvarme et typisk parcelhus på 130 kvm med et forbrug på 4.500 kWh (2020-priser).

Fremtid: Varmepumper regnes for en af fremtidens bedste opvarmningsformer. I sær i områder hvor det ikke er 

muligt at føre fjernvarmenet, er varmepumper oplagt som erstatning for oliefyr og gasfyr. Fra statens side kommer 

der løbende tiltag, som skal udbrede varmepumper endnu mere i store dele af Danmark.

4. Fordele og ulemper ved luft til vand-varmepumpe
Sådan virker det: Varmepumpen sidder i en boks udenfor huset. Her trækker en ventilator luften ind forbi en 

varmeveksler, som hiver varmen ud af luften. Den varme bruges så til at opvarme vandet i husets 

varmtvandsbeholder og varmesystem.

Udbredelse: Der er cirka 76.000 varmepumper i Danmark. Det vides ikke, hvor mange af disse der er luft til vand-

varmepumper.

Fordele: Nem, billig og miljøvenlig. Er desuden billigere og lettere at installere end jordvarme. Hvis du bruger el til 

opvarmning (elvarme eller varmepumpe), slipper du for en stor del af elafgiften ved forbrug over 4.000 kWh/år, 

hvilket bringer prisen ned omkring 1.10 kr/kWh.

Ulemper: Udedelen støjer og kan skæmme husets udseende. Systemet er endnu ikke helt så effektivt som 

jordvarme, og så kræver det et velisoleret hus for at fungere optimalt.

Servicebehov: Årligt serviceeftersyn.

Anskaffelsespris: 80.000-120.000 kr (2019-priser).

Årlig udgift: 5.400 kr. for at opvarme et typisk parcelhus på 130 m2 med et forbrug på 4.830 kWh årligt (2020-

priser).

Fremtid: Varmepumper regnes for en af fremtidens bedste opvarmningsformer. I sær i områder hvor det ikke er 

muligt at føre fjernvarmenet, er varmepumper oplagt som erstatning for oliefyr og gasfyr. Fra statens side kommer 

der løbende tiltag, som skal udbrede varmepumper endnu mere i store dele af Danmark. 

5. Fordele og ulemper ved træpillefyr
Sådan virker det: Et træpillefyr fungerer på samme måde som et olie- eller gasfyr, blot fyrer man med træpiller, der 

er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld.

Udbredelse: 120.000 boliger har træpillefyr.

Fordele: Billigt, både i drift og installering.

Ulemper: Du skal bruge tid på at påfylde og rense fyret. Et lager af træpiller optager plads i dit hus, og det kan svine 

lidt. Der har været snak om at der skulle ekstra afgifter på træpiller, men det er ikke sket endnu.

Servicebehov: Loven kræver, at den tilknyttede skorsten tjekkes af en skorstensfejer mindst en gang om året, og 

selve fyret bør efterses med 1-2 års mellemrum.

Anskaffelsespris: Fra 35.000 kr. og opefter (2019-priser).

Årlig udgift: 7.890 kr. for et typisk parcelhus på 130 m2 med et forbrug på 3.700 kg træpiller (2019-priser).

Fremtid: Pillefyr er en god erstatning for oliefyr i de huse, hvor varmepumper ikke er en mulighed, og derfor bliver 

de sandsynligvis mere udbredt. I 2035 er 101.000 oliefyr udskiftet til pillefyr, spår Dansk Energi.

6. Fordele og ulemper ved oliefyr
Sådan virker det: Et oliefyr brænder olie af og bruger varmen derfra til at opvarme brugsvand og vand til husets 

radiatorer.



Udbredelse: Omkring 230.000 registrerede oliefyr i 2018. I 2010 var der registeret 346.000.

Fordele: Oliefyr er først og fremmest til dig, der ikke har andre muligheder. Men i så fald er det let at installere, og 

bor du i et gammelt hus med dårlig isolering, kan et oliefyr holde det varmt, uden at du behøver at energirenovere 

først.

Ulemper: Oliefyr er på vej ud som opvarmningsform. Det er allerede nu en dyr opvarmningsform, og oliepriserne 

svinger meget og kan potentielt stadig blive dyrere. Desuden er det skidt for klimaet.

Servicebehov: En gang årligt skal fyrets kedel renses af en fagmand. Hver femte år skal kedlen efterses, og hver 15. 

år skal du have tjekket hele oliefyret og resten af husets varmesystem, dvs. rør, radiatorer osv.

Anskaffelsespris: 35.000-50.000 kr. (2019-priser).

Årlig udgift: 24.200 kr. for at opvarme et typisk parcelhus på 130 m2 med et forbrug på 2.420 l., hvis fyret er 

gammelt og 18.800 kr., hvis fyret er nyt (2019-priser).

Fremtid: Oliefyr må ikke installeres i nyopførte boliger, og heller ikke i ældre boliger, hvor det er muligt at få 

naturgas eller fjernvarme, og fra 2030 skal de være fuldt udfaset ifølge regeringens klimapolitiske mål.

7. Fordele og ulemper ved elvarme
Sådan virker det: Boligen opvarmes ved hjælp af strømdrevne radiatorer, der opstilles i boligens rum.

Udbredelse: Elvarmen er overvejende at finde i sommerhuse og andre fritidshuse.

Fordele: Hvis det er registreret i BBR, at din bolig har el/elvarme/varmepumpe som primær opvarmningsform, kan 

du få en nedsat afgiftssats på elafgiftssatsen - den såkaldte elvarmeafgift - for den del af elforbruget i helårsboliger 

og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt.

Det kan være en fordel at supplere elradiatoren med en billigere varmekilde som fx en luft til luft-varmepumpe, der 

giver op til fem gange mere varme per kilowatttime. Har du solceller, er elvarmen et mere gangbart alternativt til 

andre opvarmningsformer.

Det er nemt at installere elvarme, da der ikke kræves rørføring til radiatorer. Mange installerer selv el-radiatorer, der

kan sættes direkte til en stikkontakt, men hvis der skal sættes mange radiatorer op, skal der laves en selvstændig 

installation, og så må elektrikeren på banen.

Ulemper: Elvarme er generelt betragtet som en dyr opvarmningsform. Elvarmen kan gøres mere effektiv ved at 

investere i en luft til luft-varmepumpe, hvis boligen ellers er tæt.

Servicebehov: Radiatorer skal holdes rene.

Anskaffelsespris: Elvarmen er ekstremt billig at komme i gang med i forhold til andre opvarmningsformer. En 

elradiator kan fås for ca. 1.000 kroner pr. stk. og opefter (2019-priser).

Årlig udgift: Et gennemsnitligt elopvarmet hus på 130 m2 bruger typisk 18.100 kWh varme om året. 

Gennemsnitsprisen for en kWh strøm er 2,27 kr. For det forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året, bliver elafgiften 

sænket til 40,5 øre/kWh mod normalt 91 øre/kWh (2019-priser).

Fremtid: Generelt opfordres boligejere, der bruger el som primære opvarmningsform, at skifte til mere energirigtige 

alternativer. Men det er svært at skære brugen af elvarme over én kam, da nogle bruger bæredygtig strøm fra fx 

solceller til at opvarme boligen.



OK tilbud på installation af varmepumpe

Beregningsgrundlag

Til at beregne din varmepris har vi taget udgangspunkt i følgende informationer, som vi har fået fra dig:

Opvarmet areal:

Isolering:

Primær varmekilde:

Nuværende pris pr. nm3: 8 kr.

Varmekildens nyttevirkning:

Beregnet besparelse på CO2-udslip ved konvertering til varmepumpe

Emission ved eksisterende løsning 3359 kg. CO2/år

Emission ved ny varmepumpeløsning 749 kg. CO2/år

Reduktion i CO2-udslip 2610 kg. CO2/år

Dato

27-01-2021

Tak for din interesse for køb af en OK Varmepumpe løsning.

Tilbuddet er beregnet med baggrund i jeres ønsker og behov, hvor vi står for det hele. Vi står for 

installation og montering af varmepumpen, så det hele bliver så nemt og enkelt for jer som 

muligt, inklusiv at koordinere arbejdet mellem vvs’ere, elektrikere og kølefolk fra start til slut, så 

jeres varmepumpe virker, når vi kører. For at sikre at varmepumpen kører effektivt og er tilpasset 

jeres behov kommer vi og indregulere varmepumpen, ca. 3 uger efter installationen, ligesom vi 

har inkluderet første års lovpligtige eftersyn i tilbuddet.

87%

Tlf: 53642735krebsen 45

3650 Ølstykke E-mail: carsten.j.dudzinski@gmail.com

Naturgas;  1.500 nm3 erstattes af varmepumpe

Med andre ord vil du med dit skifte til en varmepumpeløsning bidrage med en reduktion på 

2610 kg. CO2-udslip i atmosfæren om året, svarende til en reduktion på 78% i forhold til dit 

nuværende forbrug.

Carsten dudzinski 

115 m^2

50 W/m^2
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Din nye varmeinstallation

Anlæg: Antal

Vaillant aroTHERM VWL 75/5 AS 230V. L/V VP  7kW 1

Vaillant uniTOWER VWL 78/5 IS unit med 190ltr. VVB 1

Vaillant buffertank18Ltr. til uniTOWER 1

Vaillant MultiMATIC VRC 700 Vejrkomppensering eBUS tilsl. 1

Altech montageblokke. 2 stk., og 4 stk. bolte (Til udedel) 1

Danfoss AVDO overstøminngsventil 20 (Bypass) 1

Lovpligtig KWH Måler 3-faset 65A 1

RCCB HPFI afbryder 4P, 40A, 30mA, B-SI, AC/DC 1

Altech kuglehane med filter 1" muffe/muffe 1

7 års Tryghedsforsikring Plus (værdi kr. 3600,-)

Indregulering 1

OK/Vaillant pakkeløsning 1

Total anlæg

Øvrige installation

VVS-arbejde 1

Installationsmaterialer VVS 1

Elarbejde 1

Total Øvrige

I alt ekskl. Moms

Moms

Total pris inkl. moms 

Estimeret besparelse pr. år:

Forventet tilbagebetalingstid:

Besparelse over 20 år, op til:

28.250,00kr.       

110.725,00kr.     

Ca. 17 år

19.507 kr.

6.089 kr.

-8.000,00kr.       

60.330,00kr.       

14.250,00kr.       

7.500,00kr.         

6.500,00kr.         

2.120,00kr.         

25.242,00kr.       

3.413,00kr.         

1.630,00kr.         

1.326,00kr.         

1.039,00kr.         

28.887,00kr.       

Pris

612,00kr.            

88.580,00kr.       

1.253,00kr.         

2.808,00kr.         

22.145,00kr.       

0,00kr.                
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Forudsætninger:

Demontering af gammel varmesystem

Ny Installation

Indregulering af varmepumpen efter installation

Nærværende tilbud/kontrakt er betinget af, at Energistyrelsen godkender tilsagn om tilskud. Før 

Energistyrelsen har godkendt dette, kan hverken indkøb af varmepumper eller arbejdet med installation 

planlægges eller påbegyndes. Hvis tilsagnet ikke opnås, bortfalder gyldigheden af nærværende 

kontrakt/tilbud.” 

Tilsagn om tilskud skal søges af kunde og vil blive udbetalt til kundens Nem konto, efter at kunden har 

indsendt dokumentation på at projektet er færdiggjort.

Tilskud til energibesparelser og energieffektivisering i bygninger til helårsbeboelse

Eksisterende elinstallationer forudsættes at være lovlige i henhold til gældende bestemmelser. Det 

forudsættes, at der er nok ampere i den eksisterende installation til at drive varmepumpesystemet.

Tilbuddet indeholder kun beskrevne ydelser. Alle bygningsmæssige efterreparationer efter huller til nye 

rør samt efterreparationer efter nedtagning af gamle VVS installationer/kedel og el, er ikke indeholdt i 

tilbuddet.

Nedtagning af nødvendige gamle rør, kedel og olietank er dog indeholdt i tilbuddet, iht. 

aftalegrundlaget.

I fyrrums skab opstilles den nye indedel med indbygget varmtvands beholder på samme placering som 

det gamle gasfyr. Såfremt gulvet skal understøttes for at kunne bære indedelen, så er udførslen af 

dette uden for tilbud.  

Der tilsluttes til husets eksisterende brugsvand og centralvarme installationer.

Der etableres en undergruppetavle i fyrrums skabet hvor i der sættes 2 nye 16 amp grupper samt et B 

relæ og der føres nyt strøm herfra til indedel samt udedel hvor der begge steder afsluttes med 

sikkerhedsafbrydere. 

Der monteres lovpligtig bi måler samt vejrkompensering/styrring med udeføler.

Udedel opstilles op af boligens væg i baghaven og der føres rør samt kabler mellem udedel og indedel 

gennem krybekælderen frem til fyrrummet.

Der etableres et stabilt underlag samt afhjælpning af kondensvand til udedelen.

Anlægget sættes i drift og efterfølgende indregulering samt instruktion.

Eksisterende gasfyr med varmtvands beholder demonteres og bortkøres.

Det lodret balanceret aftræk demonteres og bortkøres. Det indvendige hul i loftet lukkes med en plade 

og det udvendige hul i taget lukkes midlertidigt oven på den nuværende inddækning.

Kunde sørger for afmelding og demontering af gasmålerskab samt gasstikledning i samråd med 

naturgasselskabet, ligeledes eventuelle økonomiske forhold herunder.

Umiddelbart efter installationen kommer en tekniker ud og indregulerer varmepumpen, så den indstilles 

korrekt til husstandens behov. Ved dette besøg vil vores tekniker give dig en instruktion og gennemgå 

varmepumpeanlægget. Dette besøg er inkluderet i tilbuddet.
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Aftale om det årlige OK Varmepumpeservice (Lovpligtigt)

Opsigelse af gamle aftaler
Når du får en varmepumpe hos OK, skal du være opmærksom på at få opsagt gamle aftaler hos din 

tidligere leverandør. Har du således fået leveret gas, fyringsolie eller brænde skal du huske at opsige 

levering af disse. 

Vaillant Tryghedsforsikring Plus

Nærværende aftale er inklusiv 2 års garanti + 5 års yderligere tryghed, på følgende produkter: 

flexoTHERM exclusive, flexoCOMPACT exclusive, aroTHERM VWL AS / kølemiddel split og 

aroTHERM plus, 

OK a.m.b.a. sikrer at følgende betingelser overholdes såfremt dit årlige lovpligtige service udføres af 

OK a.m.b.a.:

• Varmepumpen er installeret i henhold til installationsvejledningen. Desuden skal alle afstandskrav 

være overholdt 

• Varmepumpen er installeret af en autoriseret VVS installatør, der skal være en af Vaillant A/S 

samarbejdspartnere og have gennemført Vaillant varmepumpekursus 1 og 2 

• Varmepumpen er startet op af en tekniker, som har gennemført et kølekursus med certifikat 

• Opstartsrapport med certifikatnummer skal fremsendes til Vaillant A/S. Opstarten skal være udført 

senest 14 dage efter installationen af varmepumpen er udført 

• Kopi af servicerapport for årligt service fremsendes som kopi til Vaillant A/S senest 14 dage efter 

udført service 

Når du acceptere denne aftale, får du det første lovpligtige serviceeftersyn af din varmepumpe gratis. 

Ét år efter du har fået installeret din nye varmepumpe vil dette eftersyn blive udført. Efterfølgende vil du 

årligt få udført varmepumpeservice i henhold til OK's servicebetingelser – læs mere omkring 

betingelser og priser på https://www.ok.dk/privat/produkter/varmepumper/guide/varmepumpeservice 

Du skal være opmærksom på at det er lovpligtigt at få udført et åarligt service på din varmepumpe. Du 

kan dog til enhver tid kontakte os hvis du ikke ønsker at fortsætte aftalen.
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Finansiering med OK Energilån

OK El-aftale - Billig strøm fra OK

Accept af tilbud om varmepumpe

Tilbuddet er gældende til og med d. 26-02-2021.

Med venlig hilsen

OK

På vegne af OK

Dato:   27 / 1 - 2021

OK kan via Resurs Bank tilbyde finansiering af energioptimeringer op til 350.000 kr. med afbetaling i op 

til 15 år. Ved at krydse ja i feltet nedenfor vil Resurs Bank kontakte dig med et uforpligtende lånetilbud.

Lånebeløbet kan maksimalt være på 350.000kr. og kan afbetales på op til 15 år.

Såfremt du ønsker at finansiere hele eller dele af købet af din varmepumpe, skal du vinge af i ekstra 

spørgsmål som stilles efter du har underskrevet aftalen med digital signatur.

Du har mulighed for sammen med din varmepumpe fra OK, at få en aftale med OK om levering af 

strøm til variabel pris. Hvis du siger "Ja, tak" til en aftale om levering af strøm fra OK a.m.b.a., tager OK 

sig af kontakt til din gamle leverandør, og du skal ikke foretage dig yderligere. Vi kontakter dig for at 

sikre at vi får aftalen oprettet efter dine ønsker og vi tager selvfølgelig højde for en evt. 

opsigelsesperiode hos din nuværende leverandør. Du kan finde aktuel pris og flere oplysninger på 

http://www.ok.dk/privat/produkter/el/variabel-pris samt de almindelige handelsbetingelser på 

http://www.ok.dk/privat/betingelser/el. Du har altid 14 dages fortrydelsesret på aftalen om levering af 

strøm fra OK.

Du acceptere at vi ringer dig op og tager en snak om din el-aftale ved at vinge af efter du har 

underskrevet denne aftale med digital signatur.

Med underskrift af dette dokument accepteres ovenstående aftale, samt efterfølgende bilag 1, bilag 2, 

bilag 3

For at modtage en COOP bonus på 1.500 kr., skal du notere dit COOP nummer efter du har 

underskrevet aftalen.

Vi håber du finder dette varmepumpetilbud attraktivt sammen med tilbuddet om at benytte OK's årlige 

serviceabonnement og levering af el.

Ved din underskrift accepterer du tilbuddet fra OK, og at du har modtaget og læst alle sider med tilbud 

og betingelser for købet. Du accepterer tilbuddet ved at underskrive med digital signatur.

Bemærk at OK forbeholder sig ret til eventuelt at stille krav om en garantistillelse eller forudbetaling af 

hele eller en del af tilbudssummen, før arbejdet påbegyndes.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 89 32 25 28. Vi glæder os til at høre fra dig 

og blive din leverandør af et nyt varmeanlæg.

Martin Hernvig
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Vilkår for Salg og Levering

1. AFTALEGRUNDLAG

1.1 Nærværende Vilkår for Salg og Levering Varmepumper – Privat (herefter Vilkårene) er gældende for tilbud, 

ordrebekræftelser, salg, levering og installation af varmepumpeanlæg fra OK a.m.b.a., CVR. nr. 39170418 (herefter kaldet OK) 

til private købere (herefter Kunden) (herefter samlet Parterne), hvor det er hensigten at Kunden skal blive ejer af 

varmepumpeanlægget. 

 

1.2 Såfremt der er uoverensstemmelser mellem Vilkårene og en mellem Parterne indgået skriftlig aftale, skal bestemmelserne i 

den konkrete skriftlige aftale mellem Parterne have forrang.

1.3  AB92/AB18/AB-Forbruger eller tilsvarende almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

finder ikke anvendelse.

1.4 Kunden kan ikke støtte ret på oplysninger om varmepumpeanlægget, det være sig specifikationer, fotos, tegninger, priser 

mv., der måtte findes på OK’s eller varmepumpeanlæggets producents hjemmeside, i kataloger, reklamer eller lignende 

salgsfremmende materiale, som alene skal betragtes som vejledende og ikke altid vil være opdateret.

2. AFTALEINDGÅELSE

2.1 Afgivne tilbud fra OK er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato medmindre andet er anført. Fremsender Kunden accept af 

tilbud efter acceptfristens udløb betragtes dette som et tilbud til OK fra Kunden, om at indgå aftale.

2.2 OK kan vælge at fremsende en ordrebekræftelse. Såfremt Kunden mener, at en ordrebekræftelse fra OK afviger fra det 

aftalte, skal Kunden give skriftlig besked herom til OK senest 10 dage efter ordrebekræftelsen er fremsendt til Kunden, idet 

ordrebekræftelsens indhold i modsat fald er bindende.

2.3 Ændringer eller tillæg til en allerede indgået aftale er kun bindende ved skriftlig bekræftelse fra OK.

3. PRISER, BETALINGSVILKÅR OG SIKKERHEDSSTILLELSE

3.1 Betaling opkræves pr. faktura, og fakturerede beløb skal betales senest på det i fakturaen angivne betalingstidspunkt.

3.2 OK er til enhver tid, herunder også efter aftaleindgåelsen, berettiget til af Kunden at kræve forudbetaling, betaling af kontant 

depositum eller stillelse af bankgaranti på anfordringsvilkår forud for levering, hvilket i givet fald vil være en udtrykkelig 

betingelse for leveringens påbegyndelse. 

3.3 OK er berettiget til at modregne ethvert skyldigt beløb i en kontant sikkerhedsstillelse. En stillet bankgaranti frigives når 

samtlige OK’s krav mod kunden er indfriede. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde eller modregne noget beløb overfor OK.

3.4 Ved for sen betaling pålægges der rente i henhold til rentelovens regler.

3.5 OK er berettiget til at foretage kreditcheck af Kunden med henblik på at vurdere Kundens kreditværdighed.

4. KUNDENS EJENDOM OG EKSISTERENDE INSTALLATIONER MV.

4.1 OK er i intet tilfælde ansvarlig for egnetheden af Kundens eksisterende installationer, rørføring, radiatorkapacitet eller 

lignende.

4.2 Kunden indestår specifikt for, at nedenstående krav er opfyldt senest på leveringsdagen:

4.2.1 Kundens elinstallation skal være lovlig. Viser det sig at installationen af varmepumpen ikke kan gennemføres af 

sikkerhedsmæssige årsager, eller uden at bryde gældende regler på området, er OK berettiget til at nægte installation af 

varmepumpen, indtil forholdene er afhjulpet af Kunden. Kundens eltilslutning skal endvidere opfylde de for det konkret valgte 

varmepumpeanlæg gældende krav.

4.2.2 Rørføringen i Kundens ejendom skal opfylde de for det konkret valgte varmepumpeanlæg gældende krav.

4.2.3 Kundens ejendom skal have tilstrækkelig radiatorkapacitet/varmeafgiverkapacitet. Kunden kan ved særskilt aftale med OK 

tilkøbe yderligere varmeafgivere og/eller radiatorer til levering og montering, såfremt det ønskes.

4.2.4 Kundens ejendom skal have de fornødne dimensioner og bæreevne, således varmepumpeanlægget kan leveres og 

installeres uden risiko for skade på ejendommen eller varmepumpeanlægget. OK yder ingen rådgivning vedrørende dette, og 

Kunden opfordres til at foretage egne undersøgelser.
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1.2 Såfremt der er uoverensstemmelser mellem Vilkårene og en mellem Parterne indgået skriftlig aftale, skal bestemmelserne i 
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4.2.1 Kundens elinstallation skal være lovlig. Viser det sig at installationen af varmepumpen ikke kan gennemføres af 

sikkerhedsmæssige årsager, eller uden at bryde gældende regler på området, er OK berettiget til at nægte installation af 
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4.2.4 Kundens ejendom skal have de fornødne dimensioner og bæreevne, således varmepumpeanlægget kan leveres og 

installeres uden risiko for skade på ejendommen eller varmepumpeanlægget. OK yder ingen rådgivning vedrørende dette, og 

Kunden opfordres til at foretage egne undersøgelser.
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4.2.5 Det er en udtrykkelig forudsætning at der ikke er asbest i Kundens ejendom der på nogen måde skal håndteres ved 

installationen af varmepumpen. Opdages der alligevel asbest, vil Kunden blive faktureret for alle OK’s merudgifter ved 

håndteringen heraf.

5. LEVERING OG INSTALLATION

5.1 Levering og installation af det ønskede varmepumpeanlæg sker på det af OK oplyste tidspunkt eller indenfor den af OK 

oplyste tidsperiode, hvor Kunden er forpligtet til af egen drift at klargøre ejendommen som anvist af OK og sikre fri og ryddelig 

adgang for OK til uhindret levering og installation.

5.2 Har kunden brug for tid til at forberede sig på ændringen af varmeløsning, herunder f.eks. for at forbruge restolie i et oliefyr, 

kan installationstidspunktet fastsættes op til maksimalt 4 måneder efter aftalens indgåelse. Ved ønsker om installation senere 

end 4 måneder efter aftalens indgåelse, forbeholder OK sig ret til at betinge dette af Kundens betaling af en rimelig 

priskorrektion. 

5.3 Varmepumpen placeres i Kundens ejendom i overensstemmelse med Kundens ønsker, under forudsætning af at dette er 

teknisk muligt og fagligt forsvarligt. OK vil dog anbefale en egnet placering, og Kunden vil blive efterfaktureret eventuelle 

meromkostninger såfremt Kunden vælger en anden placering end den af OK anbefalede.

5.4 Kunden skal efter endt installationsarbejde for egen regning forestå enhver rengøring og retablering, herunder bl.a. men ikke 

udelukkende vedrørende belægninger og haveanlæg samt spartling og maling af ejendommen såvel indvendigt som udvendigt. 

 

5.5 Såfremt levering eller installation forsinkes eller ikke kan ske grundet Kundens forhold, er OK berettiget til at opkræve et 

gebyr på kr. 2.500,00 hos Kunden pr. forgæves leverings eller installationsforsøg. Kunden er derudover forpligtet til at dække 

samtlige OK's eventuelle yderligere tab.

5.6 Som kundens forhold kan blandt andet, men ikke udtømmende nævnes: Forkert angivelse af leveringssted, manglende 

plads eller adgang ved levering eller installation, mangelfulde eller manglende tilslutningsmuligheder, dimensioner eller 

installationer ved Kunden m.v.

5.7 Risikoen for varmepumpeanlægget overgår til Kunden når varmepumpeanlægget er kommet i Kundens besiddelse ved 

levering til Kundens adresse, hvorefter risikoen for hændelige skader på varmepumpeanlægget i det hele er Kundens. Risikoen 

for hændelige skader, tyveri ol. i tidsrummet mellem levering og installation (og fremefter) påhviler således Kunden.

5.8 Leverings- og installationstidspunktet kan ændres af OK, hvis der opstår forhold ud over, hvad der sædvanligt kan påregnes, 

som OK ikke selv kan kontrollere, og som vanskeliggør levering eller installation af varmepumpeanlægget hos Kunden. Det er 

alene OK, der er berettiget til at vurdere, hvorvidt leverings- og installationstidspunktet skal ændres. 

5.9 Eksempler på ovenstående forhold, som dog ikke er udtømmende, er manglende kapacitet, svigtende leverancer, 

forsinkelser hos underleverandører, skader på forsyningsledninger, nedbrud af lastvogne, ekstraordinær sygdom, skader på el- 

eller vejnet m.v.

 

6. OFFENTLIGE TILLADELSER

6.1 Kunden er selv ansvarlig for indhentelse af evt. fornøden byggetilladelse, og for at installationen af varmepumpeanlægget 

sker i overensstemmelse med de for Kundens ejendom gældende servitutter, lokalplaner mv. 

6.2 Kunden skal give de fornødne meddelelser til offentlige myndigheder, herunder vedrørende tanksløjfning og ændring af 

opvarmningsform.

7. SERVICEAFTALE

7.1 Som en særlig service yder OK det første års årlige lovpligtige serviceeftersyn af varmepumpen gratis, inkluderet et års 

gratis serviceaftale med frie tilkald ved driftstop. Derudover er første års eventuelle forbrug af reservedele til varmepumpen 

tillige inkluderet gratis.

7.2 Efter udløbet af det første gratis år, fortsætter serviceaftalen inkl. det lovpligtige årlige serviceeftersyn på sædvanlige vilkår, 

med mindre Kunden har opsagt denne. Nærmere vilkår for serviceaftalen fremgår af bilag 1.

7.3 Al øvrig vedligeholdelse og service af varmepumpen og de tilhørende installationer påhviler Kunden men kan udføres af OK 

for Kundens regning efter behov. 

8. GARANTI

8.1 Varmepumpen er omfattet af Varmepumpeproducentens garanti, og garantivilkårene fremgår af bilag 2 til Vilkårene.
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4.2.5 Det er en udtrykkelig forudsætning at der ikke er asbest i Kundens ejendom der på nogen måde skal håndteres ved 

installationen af varmepumpen. Opdages der alligevel asbest, vil Kunden blive faktureret for alle OK’s merudgifter ved 

håndteringen heraf.

5. LEVERING OG INSTALLATION

5.1 Levering og installation af det ønskede varmepumpeanlæg sker på det af OK oplyste tidspunkt eller indenfor den af OK 

oplyste tidsperiode, hvor Kunden er forpligtet til af egen drift at klargøre ejendommen som anvist af OK og sikre fri og ryddelig 

adgang for OK til uhindret levering og installation.

5.2 Har kunden brug for tid til at forberede sig på ændringen af varmeløsning, herunder f.eks. for at forbruge restolie i et oliefyr, 

kan installationstidspunktet fastsættes op til maksimalt 4 måneder efter aftalens indgåelse. Ved ønsker om installation senere 

end 4 måneder efter aftalens indgåelse, forbeholder OK sig ret til at betinge dette af Kundens betaling af en rimelig 

priskorrektion. 

5.3 Varmepumpen placeres i Kundens ejendom i overensstemmelse med Kundens ønsker, under forudsætning af at dette er 

teknisk muligt og fagligt forsvarligt. OK vil dog anbefale en egnet placering, og Kunden vil blive efterfaktureret eventuelle 

meromkostninger såfremt Kunden vælger en anden placering end den af OK anbefalede.

5.4 Kunden skal efter endt installationsarbejde for egen regning forestå enhver rengøring og retablering, herunder bl.a. men ikke 

udelukkende vedrørende belægninger og haveanlæg samt spartling og maling af ejendommen såvel indvendigt som udvendigt. 

 

5.5 Såfremt levering eller installation forsinkes eller ikke kan ske grundet Kundens forhold, er OK berettiget til at opkræve et 

gebyr på kr. 2.500,00 hos Kunden pr. forgæves leverings eller installationsforsøg. Kunden er derudover forpligtet til at dække 

samtlige OK's eventuelle yderligere tab.

5.6 Som kundens forhold kan blandt andet, men ikke udtømmende nævnes: Forkert angivelse af leveringssted, manglende 

plads eller adgang ved levering eller installation, mangelfulde eller manglende tilslutningsmuligheder, dimensioner eller 

installationer ved Kunden m.v.

5.7 Risikoen for varmepumpeanlægget overgår til Kunden når varmepumpeanlægget er kommet i Kundens besiddelse ved 

levering til Kundens adresse, hvorefter risikoen for hændelige skader på varmepumpeanlægget i det hele er Kundens. Risikoen 

for hændelige skader, tyveri ol. i tidsrummet mellem levering og installation (og fremefter) påhviler således Kunden.

5.8 Leverings- og installationstidspunktet kan ændres af OK, hvis der opstår forhold ud over, hvad der sædvanligt kan påregnes, 

som OK ikke selv kan kontrollere, og som vanskeliggør levering eller installation af varmepumpeanlægget hos Kunden. Det er 

alene OK, der er berettiget til at vurdere, hvorvidt leverings- og installationstidspunktet skal ændres. 

5.9 Eksempler på ovenstående forhold, som dog ikke er udtømmende, er manglende kapacitet, svigtende leverancer, 

forsinkelser hos underleverandører, skader på forsyningsledninger, nedbrud af lastvogne, ekstraordinær sygdom, skader på el- 

eller vejnet m.v.

 

6. OFFENTLIGE TILLADELSER

6.1 Kunden er selv ansvarlig for indhentelse af evt. fornøden byggetilladelse, og for at installationen af varmepumpeanlægget 

sker i overensstemmelse med de for Kundens ejendom gældende servitutter, lokalplaner mv. 

6.2 Kunden skal give de fornødne meddelelser til offentlige myndigheder, herunder vedrørende tanksløjfning og ændring af 

opvarmningsform.

7. SERVICEAFTALE

7.1 Som en særlig service yder OK det første års årlige lovpligtige serviceeftersyn af varmepumpen gratis, inkluderet et års 

gratis serviceaftale med frie tilkald ved driftstop. Derudover er første års eventuelle forbrug af reservedele til varmepumpen 

tillige inkluderet gratis.

7.2 Efter udløbet af det første gratis år, fortsætter serviceaftalen inkl. det lovpligtige årlige serviceeftersyn på sædvanlige vilkår, 

med mindre Kunden har opsagt denne. Nærmere vilkår for serviceaftalen fremgår af bilag 1.

7.3 Al øvrig vedligeholdelse og service af varmepumpen og de tilhørende installationer påhviler Kunden men kan udføres af OK 

for Kundens regning efter behov. 

8. GARANTI

8.1 Varmepumpen er omfattet af Varmepumpeproducentens garanti, og garantivilkårene fremgår af bilag 2 til Vilkårene.
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8.2 Det er i tillæg til det i garantivilkårene anførte en betingelse for garantien, at varmepumpeanlægget forbliver der, hvor det er 

installeret på Kundens ejendom.

9. MANGLER OG REKLAMATION

9.1 Kunden skal straks ved levering og installation foretage en undersøgelse af varmepumpeanlægget. 

9.2 Reklamation skal ske inden rimelig tid efter eventuelle mangler er, eller burde være, opdaget. Reklamationen skal være 

skriftlig, og medfølgende en beskrivelse af den påberåbte mangel.

9.3 Såfremt Kunden ikke reklamerer rettidigt, mister Kunden adgangen til at gøre manglen gældende.

 

9.4 Såfremt der rettidigt reklameres over relevante mangler ved det af OK leverede, har OK ret til indenfor rimelig tid at vælge 

mellem om der skal ske omlevering, afhjælpning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Kunden kan i så fald ikke gøre 

andre misligholdelsesbeføjelser gældende, og kan således ikke hæve købet eller kræve erstatning for tab i forbindelse med 

omlevering eller afhjælpning.

9.5 Såfremt der reklameres over forhold OK ikke er ansvarlig for, eller såfremt der køres forgæves til aftalte servicebesøg, 

forbeholder OK sig ret til at fakturere Kunden for de af OK afholdte omkostninger til servicebesøg, kørsel mv.

 

10. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1 Ansvar for drift, service (herunder lovpligtige serviceeftersyn), vedligeholdelse mv. af varmepumpeanlægget overgår til 

Kunden ved levering, og OK påtager sig intet ansvar herfor, med mindre andet er skriftligt aftalt.

10.2 OK dimensionerer varmepumpeanlægget jf. Dansk Standards gældende varmenormer. OK er ikke ansvarlig for korrekt 

opvarmning af Kundens ejendom, men alene for at det leverede varmepumpeanlægs egenskaber er som aftalt. Det er således 

til enhver tid Kundens eget ansvar at sikre, at varmepumpeanlægget og eventuelle supplerende varmekilder er tilstrækkeligt til 

opfyldelsen af ejendommens opvarmningsbehov.

10.3 OK er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tidstab, m.v.

10.4 Kunden er opmærksom på, at der kan forekomme støjgener fra varmepumpeanlægget, og OK kan ikke drages til ansvar 

herfor.

 

11. FORSIKRINGSFORHOLD

11.1 Kunden skal undersøge, hvorvidt varmepumpeanlægget er omfattet af Kundens forsikringer, og såfremt det ikke er 

tilfældet, selv tegne den fornødne forsikring som omfatter varmepumpeanlægget. OK garanterer ikke for, at varmeanlægget kan 

opnå forsikringsdækning.

12. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

12.1 OK er berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til aftalen helt eller delvist til tredjemand uden Kundens 

accept.

 

13. FORCE MAJEURE

13.1 Hvis der opstår Force Majeure, er OK ansvarsfrit berettiget til at udskyde eller annullere leveringen eller installationen af 

varmepumpeanlægget.

 

13.2 Force Majeure forstås som, men er ikke begrænset til, forhold som brand, eksplosion, ulovlig og lovlig strejke, fysiske 

blokader, lockout, krig, begrænsninger i produktion, oversvømmelser, skader eller havari på fast ejendom, maskiner, anlæg eller 

transportmidler, manglende mulighed for at fremskaffe arbejdskraft på overenskomstmæssige vilkår, leveringssvigt fra 

underleverandører eller andre forhold der ligger uden for OK’s kontrol.

13.3 Det er alene OK, der er berettiget til at beslutte, hvorvidt leveringen skal udskydes eller annulleres i tilfælde af Force 

Majeure som beskrevet ovenfor. Kunden er ikke berettiget til at træde tilbage fra aftalen som følge af OK’s beslutning. 

 

13.4 Hvis OK på baggrund af ovenstående udskyder sine leveringer, er OK berettiget og forpligtet til at genoptage leveringen 

indenfor rimelig tid efter der ikke længere foreligger Force Majeure.

 

13.5 OK er fritaget for ethvert erstatningskrav fra Kunden som følge af Force Majeure, herunder også ethvert indirekte tab.
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8.2 Det er i tillæg til det i garantivilkårene anførte en betingelse for garantien, at varmepumpeanlægget forbliver der, hvor det er 

installeret på Kundens ejendom.

9. MANGLER OG REKLAMATION

9.1 Kunden skal straks ved levering og installation foretage en undersøgelse af varmepumpeanlægget. 

9.2 Reklamation skal ske inden rimelig tid efter eventuelle mangler er, eller burde være, opdaget. Reklamationen skal være 

skriftlig, og medfølgende en beskrivelse af den påberåbte mangel.

9.3 Såfremt Kunden ikke reklamerer rettidigt, mister Kunden adgangen til at gøre manglen gældende.

 

9.4 Såfremt der rettidigt reklameres over relevante mangler ved det af OK leverede, har OK ret til indenfor rimelig tid at vælge 

mellem om der skal ske omlevering, afhjælpning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Kunden kan i så fald ikke gøre 

andre misligholdelsesbeføjelser gældende, og kan således ikke hæve købet eller kræve erstatning for tab i forbindelse med 

omlevering eller afhjælpning.

9.5 Såfremt der reklameres over forhold OK ikke er ansvarlig for, eller såfremt der køres forgæves til aftalte servicebesøg, 

forbeholder OK sig ret til at fakturere Kunden for de af OK afholdte omkostninger til servicebesøg, kørsel mv.

 

10. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1 Ansvar for drift, service (herunder lovpligtige serviceeftersyn), vedligeholdelse mv. af varmepumpeanlægget overgår til 

Kunden ved levering, og OK påtager sig intet ansvar herfor, med mindre andet er skriftligt aftalt.

10.2 OK dimensionerer varmepumpeanlægget jf. Dansk Standards gældende varmenormer. OK er ikke ansvarlig for korrekt 

opvarmning af Kundens ejendom, men alene for at det leverede varmepumpeanlægs egenskaber er som aftalt. Det er således 

til enhver tid Kundens eget ansvar at sikre, at varmepumpeanlægget og eventuelle supplerende varmekilder er tilstrækkeligt til 

opfyldelsen af ejendommens opvarmningsbehov.

10.3 OK er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tidstab, m.v.

10.4 Kunden er opmærksom på, at der kan forekomme støjgener fra varmepumpeanlægget, og OK kan ikke drages til ansvar 

herfor.

 

11. FORSIKRINGSFORHOLD

11.1 Kunden skal undersøge, hvorvidt varmepumpeanlægget er omfattet af Kundens forsikringer, og såfremt det ikke er 

tilfældet, selv tegne den fornødne forsikring som omfatter varmepumpeanlægget. OK garanterer ikke for, at varmeanlægget kan 

opnå forsikringsdækning.

12. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

12.1 OK er berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til aftalen helt eller delvist til tredjemand uden Kundens 

accept.

 

13. FORCE MAJEURE

13.1 Hvis der opstår Force Majeure, er OK ansvarsfrit berettiget til at udskyde eller annullere leveringen eller installationen af 

varmepumpeanlægget.

 

13.2 Force Majeure forstås som, men er ikke begrænset til, forhold som brand, eksplosion, ulovlig og lovlig strejke, fysiske 

blokader, lockout, krig, begrænsninger i produktion, oversvømmelser, skader eller havari på fast ejendom, maskiner, anlæg eller 

transportmidler, manglende mulighed for at fremskaffe arbejdskraft på overenskomstmæssige vilkår, leveringssvigt fra 

underleverandører eller andre forhold der ligger uden for OK’s kontrol.

13.3 Det er alene OK, der er berettiget til at beslutte, hvorvidt leveringen skal udskydes eller annulleres i tilfælde af Force 

Majeure som beskrevet ovenfor. Kunden er ikke berettiget til at træde tilbage fra aftalen som følge af OK’s beslutning. 

 

13.4 Hvis OK på baggrund af ovenstående udskyder sine leveringer, er OK berettiget og forpligtet til at genoptage leveringen 

indenfor rimelig tid efter der ikke længere foreligger Force Majeure.

 

13.5 OK er fritaget for ethvert erstatningskrav fra Kunden som følge af Force Majeure, herunder også ethvert indirekte tab.
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14. PERSONDATA

14.1 OK indsamler, opbevarer og behandler kontaktoplysningerne på Kunden til brug for opfyldelsen af aftalen. Du kan til enhver 

tid orientere dig om OK’s gældende persondatapolitik på www.ok.dk/persondatapolitik

15. FORTRYDELSESRET

15.1 Ifølge forbrugeraftaleloven har Kunden 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten udnyttes ved, at Kunden senest inden 

14 dage udtrykkeligt informerer OK om, at Kunden fortryder aftalen. Kunden kan benytte den i bilag 3 vedlagte 

fortrydelsesblanket eller sende en mail til ok@ok.dk.

15.2 Hvis Kunden har meddelt accept af, at OK må påbegynde levering straks, bortfalder fortrydelsesretten senest i det øjeblik 

OK påbegynder levering/klargøring til levering ved Kundens bopæl, uanset at dette sker før udløbet af de 14 dages 

fortrydelsesret.

16. BILAG 

Bilag 1 – Vilkår for OK Serviceaftale

Bilag 2 – Varmepumpeproducentens garantivilkår

Bilag 3 – Fortrydelsesblanket
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Bilag 1: Vilkår for OK serviceaftale

Disse almindelige betingelser udgør en integreret del af Kundens 

serviceaftale. Er der uoverensstemmelse mellem disse 

almindelige betingelser og serviceaftalen, har disse almindelige 

betingelser forrang i forhold til serviceaftalen.

Anvendelsesområde

Aftalen gælder for Varmepumpe og refererer til en gældende 

serviceaftale. 

OK udfører service på din Vaillant varmepumper (luft/vand 

varmepumper) Der tegnes serviceaftaler i Danmark med 

undtagelse af ikke brofaste øer.

Serviceaftalen dækning

Varmepumpe med tilhørende styringsautomatik.

Aftaleperiode, serviceeftersyn og hovedforfaldsdatoen

Aftaleperiode på ét år og ét serviceeftersyn i perioden. 

Den dag hvor din serviceaftale bliver forlænget, kaldes for 

serviceaftalens hovedforfaldsdato. 

Hovedforfaldsdatoen er den dag i den måned serviceaftalen trådte 

i kraft.

OK Varmepumpe Service  

Omfatter udførelse af serviceeftersyn én gang om året samt frie 

tilkald ved driftsstop og funktionsfejl: 

• assistance til fejlfinding 

• assistance til igangsætning (pr. telefon hvor muligt) 

• udbedring af fejl 

• evt. midlertidige foranstaltninger ved omfattende fejl eller 

leveringsvanskeligheder af reservedele 

Serviceeftersynet udføres som et forebyggende 

vedligeholdelseseftersyn på de komponenter, der er dækket af 

serviceaftalen en gang om året, og omfatter:

Jordvarmepumpe 

• kontrol af brinetryk 

• kontrol og evt. regulering af varmepumpens klimastyring 

• kontrol/rensning af snavssamler brinekreds 

• afprøvning af lavtryksalarm brinekreds – Udføres kun en gang 

efter første års drift.

• kontrol af brinens frysepunkt 

• kontrol af trykekspansionsbeholder hvis afspærringsventiler er 

monteret 

• visuel kontrol af kompresser/tilslutninger 

• kontrol af vandtryk varmeanlæg 

• kontrol/rensning af snavssamler varmeanlæg hvis der er 

monteret 

   afspærringsventiler

• eventuel reparation/udskiftning af komponenter tilhørende 

varmepumpen

Luft/vand varmepumpe 

• visuel kontrol af kompressor/tilslutninger 

• utætheder kompressor/kølemiddelrør 

• rensning af fordamper, justering af korrekt flow hen over 

fordamper/kondensator 

• kontrol af vandtryk varmeanlæg 

• kontrol/rensning af snavssamler varmeanlæg hvis der er 

monteret 

   afspærringsventiler

• kontrol af trykekspansionsbeholder hvis afspærringsventiler 

er monteret 

• eventuel reparation/udskiftning af komponenter tilhørende 

varmepumpen

Betaling af reservedele (Gælder ikke OK Leasing)

Leverede reservedele afregnes til gældende dagspriser. Der 

ydes samme reklamationsret på leverede reservedele, som 

kan opnås hos leverandøren eller producenten, dog 

minimum iht. købeloven. 

Udskiftede reservedele skal gemmes indtil de er opkrævet 

og betalt. 

Ved OK Varmepumpe Service er der én måneds 

reklamationsret på ydelser, der kan henføres til det udførte 

servicearbejde. 

Tilkald i forbindelse med driftsstop eller funktionsfejl skal 

bestilles hos OK på telefon 89 32 25 28 eller på 

ServiceEnergi@ok.dk  

Kunden får besøg af eller henvendelse fra en af OKs / 

samarbejdspartners serviceteknikere snarest efter 

fejlmeldingen, der bestræbes efter to timer, i følgende 

tilkaldsperioder: 

Fra 1. oktober til 30. april fra kl. 08.00 til kl. 19.30 alle ugens 

dage. Tilkald rekvireret efter kl. 19.30 udføres ikke samme 

dag, dog vil problemet så vidt muligt blive afhjulpet pr. 

telefon. Der er dog telefonisk kundebetjening indtil kl. 19.30

Er driftsforstyrrelsen af omfattende karakter og opstået 

inden for tidsrummet 16.00 til 19.30, eller i en weekend, kan 

der foretages midlertidig afhjælpning på en sådan måde, at 

det er til mindst mulig ulempe for Kunden. 

Fra 1. maj til 30. september inden for almindelig arbejdstid 

på ugens fem første dage. Mandag - torsdag fra kl. 08.00 til 

kl. 16.00. Fredag fra kl. 08.00 til kl. 15.30. 

Aftalen dækker ikke tilkald på helligdage, 1. maj efter kl. 12, 

og Grundlovsdag.

Forbehold gældende for alle produktvarianter 

OK tager forbehold for, at den enkelte kunde, apparattype 

og anlægsopbygning kan godkendes til at være omfattet af 

denne aftale. OK forbeholder sig ret til at afvise tilmeldinger 

på Varmepumper som ikke er leveret gennem OK. 

OK er ikke ansvarlig for leveringsvanskeligheder af 

komponenter, reservedele, automatikudstyr og lign. 

Med mindre andet er aftalt med OK, dækkes ydelserne, der 

er beskrevet i disse almindelige betingelser kun, når de 

udføres af OK.
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OK kan forlange at få udført forebyggende foranstaltninger med 

henblik på at begrænse skader, der kan opstå på Varmepumpen 

som følge af konstaterede skader, fejl og mangler i 

centralvarmeanlæg, 

elinstallation og bygningen i øvrigt. Herunder gælder tillige 

følgerne af snavs og gennemstrømnings-problemer i 

centralvarmeanlægget, fejlagtig dimensionering af varmeanlæg og 

ekspansionssystem.

Følgende ydelser er ikke dækket af serviceaftalen, og skal betales 

særskilt: 

• forbrug af reservedele af enhver art 

• udskiftning af Varmepumpe 

• udskiftning af varmtvandsbeholdere eller udsyring/rensning af rør 

eller 

   varmespiraler i varmtvandsbeholdere

• udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen 

• udskiftning brugsvandspumpe 

• arbejde, der skal udføres på bygningsdele 

• tømning og fyldning af kølemiddel HFC gas på kølekreds 

• demontering af skabe eller hylder, hvis pladsforholdene gør 

servicearbejdet

   særligt vanskeligt, eksempelvis, hvor varmepumpen er 

indbygget i et skab o.l. 

• særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at udføre 

servicearbejdet, 

   eksempelvis brug af lift, kran, stillads eller lignende.

• Servicearbejdet skal kunne udføres i henhold til gældende 

sikkerhedsregler, 

   herunder stigeregulativet.  

• kontrol eller udskiftning af anode i varmtvandsbeholder 

• gentagne tilkald til defekte komponenter, der ikke ønskes 

udskiftet.

• skader på varmepumpen, der er omfattet af en bygnings eller 

fritidshusforsikring 

   eller selvrisiko under sådan forsikringsskader

• fejl, der er forårsaget af manglende pasning, hærværk, frost- og 

vandskade samt 

   lynnedslag (overspænding)

• tilkald ved uvilje til selv at forsøge at genstarte efter OK / 

samarbejdspartners

   anvisninger

• skader eller fejl på ukurante komponenter 

• skader eller fejl forårsaget af uautoriserede personer 

• skader eller fejl på eller forårsaget af husets elinstallation 

• skader eller fejl i den varmefordelende del af varmepumpen (rør, 

radiatorer mv.) 

• skader eller fejl som følge af kombinationsdrift (f.eks. fast 

brændsels-, 

   solvarmeanlæg og lign.)

• tilkald til strømsvigt, vandpåfyldning, fejlbetjening af 

varmepumpen, eller 

   fejlbetjening, fejljustering og indstilling af klimastyringen

• genudkald til defekte komponenter der ikke ønskes udskiftet. 

• forgæves kørsel til bekræftet besøg

Misligholdelse 

Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i 

henhold til aftalen, har den anden part ret til at ophæve 

aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig 

misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende 

opfyldelse af betalingsforpligtelser eller dennes undladelse 

af at foretage de påpegede og nødvendige forebyggende 

foranstaltninger. I forbindelse med en parts ophævelse af 

aftalen, skal den anden part erstatte dennes tab, idet OKs 

ansvar er begrænset som anført under afsnittet ”ansvar”.

Overdragelse 

Overdrages ejendommen, kan den nye ejer normalt 

indtræde i aftalens rettigheder og forpligtelser, medmindre 

denne ikke opfylder de almindelige betingelser for at blive 

omfattet af aftalen. Ejendommens ejer er forpligtet til at give 

den nye ejer meddelelse herom.

Fornyelse og opsigelse af serviceaftalen 

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med én måneds 

skriftlig varsel til hovedforfaldsdatoen. Aftaleperiode og 

hovedforfaldsdatoen er defineret under afsnittet 

”Aftaleperiode, serviceeftersyn og hovedforfaldsdatoen”. 

Hvis serviceaftalen ikke opsiges, fornyes den automatisk for 

en ny aftaleperiode. Der refunderes ikke på kørende eller for 

sent opsagte serviceaftaler. 

OK forbeholder sig ret til at opsige en serviceaftale såfremt 

kunden ikke følger OK / samarbejdspartners anbefalinger 

vedr. Varmepumpen og varmeanlægget. 

OK forbeholder sig ret til at opsige en serviceaftale grundet 

alder eller slitage ikke kan bringes til at fungere uden 

væsentlige driftsstop eller funktionsfejl.

Betaling (Gælder ikke OK Leasing)

Betaling for serviceaftalen forfalder årligt umiddelbart efter 

service er udført. Ydelser og reservedele, der ikke er dækket 

af serviceaftalen, faktureres løbende i forbindelse med 

serviceeftersyn eller tilkald.

Regulering af priser 

OK forbeholder sig ret til at regulere serviceaftalepriserne i 

takt med prisudviklingen eller ved andre forhold der påvirker 

omkostningsniveauet på kundens serviceaftaletype eller 

Varmepumpen.

Ansvar 

OK er alene forpligtet til at foretage service, reparation eller 

udskiftning i henhold til denne serviceaftales almindelige 

bestemmelser på Varmepumpeservice. Er en reparation 

mangelfuld, eller er der mangler ved materiale leveret i 

henhold til serviceaftalen, afhjælper OK manglerne inden for 

rimelig tid. Indsigelser vedrørende mangelfulde 

serviceydelser eller mangler ved leverede reservedele skal 

meddeles OK i rimelig tid efter servicearbejdets udførelse. 
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Uanset om OK kan ifalde mangelansvar, er OK ikke ansvarlig for 

driftstab, avancetab, krav rejst af tredjemand og andre indirekte 

tab. Herunder forgæves afholdte udgifter, f.eks. til indkøb af 

materiale og installationsarbejde udført af tredjemand, der måtte 

opstå eller blive konstateret som følge af mangelfuld eller forsinket 

udførelse af servicearbejdet, mangler ved leveret materiel eller 

skader forårsaget af det leverede materiel. 

OK er alene ansvarlig for skader, der er forårsaget af 

tjenesteydelser leveret af OK, såfremt skaden er tilføjet ved 

forsætlig eller grov uagtsom adfærd. 

OKs ansvar kan ikke samlet overstige et beløb på DKK 5.000.000.

Leveringshindringer og force majeure 

Dersom OK eller Kunden bliver ude af stand til helt eller delvist at 

opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, suspenderes 

opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler den pågældende part i 

henhold til serviceaftalen, så længe og i det omfang 

opfyldelseshindringen består. Den pågældende part skal tidligst 

muligt give den anden part meddelelse herom, herunder oplyse 

om de nærmere enkeltheder og den forventede varighed af force 

majeure. Den pågældende part skal søge at overvinde force 

majeure situationen så hurtigt som muligt. 

Force majeure betyder omstændigheder, der indtræder efter 

indgåelsen af serviceaftalen, og som er uden for den pågældende 

parts kontrol, såfremt den pågældende part har udvist den omhu, 

som kræves, og som ikke med rimelighed kunne overvindes. 

Følgende omstændigheder skal, under forudsætning af at 

ovenstående er opfyldt, altid betragtes som force majeure: 

Ekstraordinære naturbegivenheder, samfundsfjendtlige 

handlinger, krige, ildsvåde samt arbejdsstridigheder (strejker, 

lockouter eller anden lignende urolighed på arbejdsmarkedet). 

Hvis en force majeure begivenhed medfører, at en part kun ved 

afholdelse af ganske uforholdsmæssige økonomiske opofrelser 

kan opfylde sine forpligtelser, skal dette sidestilles med, at den 

pågældende part er ude af stand til helt eller delvis at opfylde sine 

forpligtelser. 

Pengemangel er ikke force majeure.

Tvister 

Tvister mellem Kunden og OK afgøres efter dansk ret. Sager mod 

OK - med relation til ydelser leveret i henhold til disse almindelige 

betingelser - anlægges ved Civilretten i Århus.

Ikrafttræden og ændring 

Disse almindelige betingelser for OK Varmepumpe Service 

er gældende fra den 5. marts 2018 

OK er berettiget til, når som helst, at ændre disse 

almindelige betingelser. Oplysninger om ændringer 

meddeles Kunden ved tilsendelse af nye almindelige 

betingelser eller på anden måde, som OK finder 

hensigtsmæssig. Seneste version af betingelserne findes på 

www.ok.dk. 

Såfremt ændringerne skyldes regulatoriske forhold, 

herunder påbud fra offentlige myndigheder, er Kunden 

forpligtet til at overholde de nye almindelige betingelser, når 

meddelelse om ændringerne er kommet frem. Skyldes 

ændringerne andet end regulatoriske forhold, er Kunden 

forpligtet til at overholde de nye almindelige betingelser fra 

det i meddelelsen angivne tidspunkt, medmindre Kunden 

forinden har opsagt aftalen inden for den i meddelelsen 

angivne frist. Opsigelsen vil have virkning fra tidspunktet for 

ændringernes ikrafttræden.

Øvrige henvendelser til OK skal ske til: 

OK a.m.b.a.

Åhave Vej 11

8260 Viby J. 

Telefon: 89 32 25 28

ServiceEnergi@ok.dk

Definitioner 

De i disse almindelige betingelser anførte ord og begreber 

skal have nedenstående betydning, medmindre andet 

fremgår af sammenhængen. Kunde er enhver, der har 

indgået en ikraftværende serviceaftale hos OK. Ved OK 

forstås OK a.m.b.a., Åhave Vej 11, 8260 Viby J, CVR-nr. 

39170418

Persondata

OK indsamler, opbevarer og behandler kontaktoplysningerne 

på Kunden og det målte forbrug til brug for opfyldelsen af 

nærværende aftale. Du kan til enhver tid orientere dig om 

OK´s gældende persondatapolitik på 

www.ok.dk/persondatapolitik
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Betingelser for 7 års Vaillant tryghedsforsikring / Tryghed pro

7 års trykhedsforsikring / Tryghed pro kan tegnes på følgende produkter senest 14 dage efter installationsdatoen:

flexoTHERM exclusive

flexoCOMPACT exclusive

aroTHERM VWL AS / kølemiddel split

aroTHERM plus

Vaillant A/S tilbyder tryghedsforsikring fra 2 til 7 år på ovenstående produkter. Vaillant A/S’ forsikring dækker reservedele i 

forsikringsperioden, mens arbejdsløn ikke dækkes af Vaillant A/S i forsikringens periode.

Vaillant 7 års tryghedsforsikring / Tryghed pro kan kun tegnes, hvis følgende er opfyldt:

• Varmepumpen er installeret i henhold til installationsvejledningen. Desuden skal alle afstandskrav være overholdt

• Varmepumpen er installeret af en autoriseret VVS installatør, der skal være en af Vaillant A/S samarbejdspartnere og have 

gennemført Vaillant varmepumpekursus 1 og 2

• Varmepumpen er startet op af en tekniker, som har gennemført et kølekursus med certifikat

• Opstartsrapport med certifikatnummer skal fremsendes til Vaillant A/S. Opstarten skal være udført senest 14 dage efter 

installationen af varmepumpen er udført

• Serviceaftalen tegnes hos Vaillant A/S servicepartner med årlig service

• Kopi af servicerapport for årligt service fremsendes som kopi til Vaillant A/S senest 14 dage efter udført service

• Varmepumpen skal være installeret i Danmark, der kan ikke tegnes 7 års tryghedsforsikring pro for varmepumper installeret på 

øer, der ikke er brofaste

• Alt tilbehør skal være originalt Vaillant tilbehør eller godkendt Vaillant tilbehør

• Forsikringen kan kun tegnes på første registrerede installationsadresse

7 års tryghedsforsikring pro omfatter ikke følgende:

• Fejlagtig installation og tilslutning som ikke er foretaget i overensstemmelse med de forskrifter, der er anvist i 

installationsvejledningen

• Forkert betjening

• Instruktion i anvendelse af varmepumpe og tilbehør

• Forkert dimensionering af varmepumpen og/eller ekspansionsbeholder

• Tilbehør udenfor varmepumpens kabinet

• Påfyldning af vand, brine og kølemiddel

• Forkert påfyldt brine

• Udefra kommende snavs samt snavs og ilt fra varmeanlæg

• Tilkalkede beholder eller tilslutninger

• Mangelfuld vedligeholdelse i henhold til den udleverede bruger vejledning

• Overbelastning

• Skader forvoldt af overspænding eller frostsprængning

• Fejl på den faste elinstallation, herunder også udfald på HFI-relæ

• Dårlig jordforbindelse, sprungne sikringer og kortslutning

• Økonomisk tab i forbindelse med forhøjede elregninger

• Reparationer på brine / jordslanger, varmeinstallation eller køleforbindelser mellem ude- og indedel

• Kosmetiske skader, samt skader på fast ejendom eller løsøre

• Reparationer og justeringer på tilbehør

• Omkostninger til serviceaftale med eksternt Vaillant A/S godkendt servicefirma

• Tilkalket beholder eller tilslutninger

• Kølemiddel i forbindelse med utæt installation

Bilag 2: Varmepumpeproducentens garantivilkår
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Tryghedsforsikringen bortfalder:

• Hvis kunden ikke kan fremvise original opstartsrapport med køle- eller KMO-certifikatnummer på den tekniker, der har 

foretaget

opstarten

• Hvis kunden, som følge af at kunden har undladt at fremsende servicerapport til Vaillant A/S senest 14 dage efter årligt 

eftersyn er udført

• Hvis der er anvendt uoriginale reservedele

• Hvis der er foretaget indgreb af uautoriseret personale

• Hvis der bliver udført garantiarbejde af andre end en Vaillant A/S godkendt servicepartner uden forudgående aftale med 

Vaillant A/S

• Hvis der er gået mere end 14 måneder siden, der har været foretaget eftersyn af varmepumpen

• Hvis anmeldte reparationer ikke bliver udført

Ombytning af reservedele i forsikringsperioden:

• Reparationen skal anmeldes til Vaillant A/S før denne udføres

• Vaillant A/S fremsender nye reservedele med almindelig fragt eller post til servicepartneren, når reparationen er anmeldt, dette 

sker

indenfor normal arbejdstid. Vaillant A/S åbningstider kan ses på vores hjemmeside www.vaillant.dk

• Vaillant A/S returseddel skal være udfyldt med apparatets serienummer og anlægsadresse, tekniker samt teknikerens KMO-

nummer / køle certifikat

• Ved arbejde på varmepumper med fyldninger over 2,5 kg skal servicefirma være ISO9001 certificeret

• Defekte reservedele skal returneres til Vaillant A/S senest 14 dage efter at reparationen er udført

• Defekte reservedele modtaget senere end 14 dage efter udført reparation, vil ikke blive ombyttet, omkostninger til reservedele 

skal da dækkes af servicepartneren

Force majeure:

Vaillant A/S dækker ikke direkte eller indirekte tab der måtte opstå i forbindelse med brand, naturkatastrofer, (skybrud, 

lynnedslag mv.) krig, krigsligende tilstande, borgerkrig, revolution, terrorisme, uroligheder eller resultat af officielle handlinger så 

som strejker, lockout, blokader eller lignede handlinger. Ved opsigelse af Trykhedsforsikringen pro ydes der ikke refusion.

Tryghedsforsikringen er udstedt af Vaillant A/S, CVR-nr. 64132113, Drejergangen 3A, 2690 Karlslunde. Denne forsikring ændrer 

ikke ved kundernes øvrige rettigheder efter købeloven, således at kunden stadig har en 2-årig reklamationsret samt at der 

uanset garantien kan reklameres over ydelsen i sin helhed.
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Til

OK a.m.b.a.

Åhave Parkvej 11

8260 Viby J

E-mail: ok@ok.dk

Fax: 86 11 04 75

Bestilt (*)/modtaget den (*): 

Forbrugerens navn:

Forbrugerens adresse: 

Forbrugerens underskrift:

(Kun hvis denne blanket sendes på papir)

Dato ___________________________

(*) Det ikke relevante udstreges.

Bilag 3: Fortrydelsesblanket

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i 

forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende 

tjenesteydelser (*):
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10-01-2021 

 

Fjernvarme GF Langekær 
 

I forbindelse med vores møde med fjernvarmen er der noteret følgende fra vores møde d 21/10/2020. 

Fjernvarmen vil gerne ansøge kommunen om at udlægge vores område til fjernvarme område med 

forventet etablering 2022-2023. Det er ikke afklaret endnu om vores område udlægges til fjernvarme 

endnu. 

Generelt 

Fjernvarmen oplyser at de fleste af deres anlæg køre med solvarme og træflis fra Danmark, dog er træflis 

kun til reserve. Den aske som de får ved afbrænding bruges til gødning af mark m.m. 

Etablering af fjernvarme i vores område et vurderet til at koste mellem 15-20 millioner og det forventes at 

man samtidig vil etablere et nyt decentral fjernvarmeanlæg til dette arbejde.  

Etablering 

Hvis der skal etableres fjernvarme i vores huse, vil det ske ved at man går ind samme sted som gassen 

kommer ind nu. Der skal etableres to veksler, en til brugsvand og en til varme. Fordelen ved det er at 

man kan køre sommerstop og derved spare energiudgifter til opvarmning.  

Levetider 

Der er en estimeret levetid for deres anlæg på mellem 20-25 år ved servicering af anlæg. Man kan få 

udvidet garanti på 5 år ved at betale 25 kr. pr. År  

Økonomi  

I forbindelse med etablering vil der komme regning på demontering af gas installation som ligger 

mellem 8.000-10.000 kr. inkl. Moms. 

Det vil være muligt at søge støtte til konvertering til fjernvarme og et estimeret budget på mellem 

25.000-50.000 kr. inkl. moms. man skal estimere med 200 kr. til årligt vedligehold. 

Afregning af fjernvarmeforbrug sker hver mdr. her vil det også fremgå om der er afregning for dårlig 

afkøling. 

Tilslutning 

For at det kan blive muligt skal der være en tilslutningsopbakning på mellem 40 -50%. Hvis man vælger 

ikke at tilslutte sig, vil det stadig være muligt efterfølgende, dog vil det blive betydeligt dyre, da der er 

flere omkostninger. 
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Bilag 1 

Overslagsberegning fra fjernvarmen på årlig drift 
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