Varför värmepump?
Den här informationen riktar sig i första hand till dig som ligger i startgroparna
för att byta uppvärmningssystem eller till dig som funderar på att göra ett byte i
framtiden. Vi beskriver hur ett byte blir en framgång sett ur tre olika aspekter:
• Ekonomiska fördelar
• Miljöaspekten
• Viktigt att tänka på …

Ekonomiska fördelar
Hur kan det bli så mycket billigare med en värmepumpslösning jämfört med t ex en elpanna, direktverkande el, värmefläktar, gas, olja eller fjärrvärme?
Vi säger att det går att spara mellan 50-70% av nuvarande
kostnad om du idag värmer upp dina lokaler med någon av
ovanstående energikällor.
Det är helt enkelt så att det kostar mycket mindre att producera
1 kW med en värmepumpslösning jämfört med de olika uppvärmningskällor vi nämnde tidigare. Besparingen ligger i hur
stor skillnaden är att producera 1 kW med värmepump mot
vad det kostar att producera 1 kW med t ex olja.
1 kW med olja kostar ca 1,20 kr, 1 kW med värmepump
kostar 40 öre
Skillnaden är således 67 % till fördel för värmepumpen i det
här exemplet.
Om vi jämför några andra vanliga uppvärmningskällor (kWpris mot kW-pris) ser det ut på det här sättet.

En värmepumpslösning måste dimensioneras så att den täcker
behovet av värme i lokalen eller lokalerna. Installationen är
lika viktig som själva värmepumpslösningen och den ska utföras av behöriga tekniker.
Den här typen av investering innebär ofta att det uppkommer
funderingar och frågeställningar - ska vi göra detta nu? Kan vi
använda pengarna bättre?
I de allra flesta fall är det ekonomiskt fördelaktigt att göra
den här typen av investering med hjälp av en finansieringslösning. Det betyder också att du kan byta uppvärmningslösning
utan någon negativ kassaeffekt och spara pengar från första
dagen.
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Vi menar att du skall göra investeringen nu. Inte vänta. Den
nya lägre driftkostnaden tillsammans med finansieringskostnaden blir lägre än den driftkostnad du har idag. Din besparing
startar direkt.

Miljöaspekten
Att sluta värma upp fastigheter och lokaler med olja och gas är
ett måste för framtiden. Fler och fler företag ställer också krav
på sina leverantörer att de måste vara fossilfria för att få leverera sina produkter eller komponenter. Att fortsätta använda
olja och gas kan helt enkelt diskvalificera dig som leverantör.
Storföretagen har som mål att snabbt bli klimatneutrala. Det
får effekt på både stora som små leverantörer i hela leverantörskedjan. Denna trend är i sin linda i Sverige men ökar för
varje dag som går.
I Norge (landet som producerar mest olja och gas utanför
Mellanöstern) förbjuds all form av uppvärmning av fastigheter
med fossila ämnen redan från 2020. Bland annat ska värmepumpar och bioenergipannor ersätta.
Även Sverige har sedan 2015 ett initiativ där företag kan söka
bidrag för att konvertera bort fossila uppvärmningslösningar.
Du kan läsa mer på www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Först en offert på 50, nästa på 100 och en tredje på 200.
Summorna är bara exempel – det är spridningen som vi vill
illustrera.
Så vad är rätt och hur ska jag tänka?
Några tumregler i dialogen med din leverantör;
• Varje lokal är unik – isolering, takhöjd, fönster, portar som
öppnas och stängs på vintern, typ av verksamhet etc.
• Ett besök av din leverantör på plats är helt nödvändigt för
att denne ska kunna beräkna vad du faktiskt behöver. Den
leverantör som lämnar offert utan att ha besökt dig har du
all anledning att känna lite extra på pulsen…
• Hur varmt vill du ha i lokalen när det är som kallast ute?
• Vad kommer hända om jag installerar en vanlig villavärmepump i en industrilokal? Liknelsen skulle kunna vara – kan
en personbil dra ett långtradarsläp? Nej – förmodligen
inte. Men det går att beräkna precis hur kraftig värmepumpslösning dina lokaler faktiskt kräver – be din leverantör visa hur de beräknat hur den lösning de erbjuder ska
täcka ditt behov.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att effekten av att behålla fossil uppvärmning ger tre tydliga effekter:

• Många lokaler har kallt på vintern och varmt på sommaren. Kan den värmepumpslösning du väljer även ge dig ett
behagligt och svalt klimat inomhus på sommaren?

• Du kommer att betala mer för uppvärmning än dina konkurrenter och tappa konkurrenskraft.

• Hur ska din nya värmepumpslösning underhållas för
att hålla så länge som möjligt? Kontinuerlig översyn är
nödvändigt, precis på samma sätt som du måste utföra
regelbunden service på din bil. En årlig översyn och ett
service- och underhållsavtal säkerställer att effekten på
värmepumpen behålls och ökar livslängden.

• Du kommer att tappa affärsmöjligheter för att fossil uppvärmning kommer att vara diskvalificerande i allt högre takt
i Sverige och internationellt.
• Din verksamhet kommer att ha en onödigt stor negativ
klimatpåverkan på vår planet.

Viktigt att tänka på
Om du inte arbetar med värmepumpsteknik till vardags så är
det svårt att veta vilken typ av värmepumpslösning du behöver.

Med rätt anpassad värmepumpslösning kommer du att göra
en väldigt bra ekonomisk besparing samtidigt som du får ett
bättre inomhusklimat. Värme under höst/vinter och svalka under årets varma månader.

• Vilken typ och hur kraftig ska den vara?

Kontakta oss

• Vad är viktigt och vad är oviktigt?

så tittar vi gemensamt på vad en värmepumpslösning skulle
betyda för dig. Vi hjälper dig genom hela processen från en
korrekt offererad lösning, eventuell finansiering till installerad
värmepumpslösning.

Det är inte ovanligt att en kund som ställt en förfrågan till tre
olika leverantörer får tillbaka offerter med en väldigt stor spridning - både prismässigt och effektmässigt - att ta ställning till.
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