
Få mere at vide
Kontakt os eller din lokale tømrer for mere information.

Vi er uddannet energikonsulenter. Derudover er vi certificeret og  
registreret hos Energistyrelsen. 

Vi er medlem af en brancheorganisation, der hedder Danske Bygnings-
konsulenter. Danske Bygningskonsulenter arbejder for at højne kvaliteten 
af det arbejde, branchen udfører, så myndigheder og bygherrer kan være 
trygge ved, at en bygning opfylder alle krav og forventninger.

Find en energikonsulent på www.danskebygningskonsulenter.dk eller 
kontakt os på:

Få tilskud fra Energistyrelsen 
til energirenovering af din bolig

Tilskuddet gælder bl.a.:
• Nye vinduer 
• Isolering af ydervæg
• Isolering af tag og loft
• Isolering af terrændæk 

og sokkel
• Konvertering til  

varmepumper
• Forsatsvinduer
• Mekanisk ventilation 

med varme- 
genindvinding med  
varmeveksler

• Energimærkning af 
din bygning

Indholdet i denne brochuren er vejledende. Brochuren indeholder ikke 
alle betingelser eller alle nødvendige oplysninger, som er gældende for 
tilskudssordningen. For information om gældende regler og betingelser 
besøg venligst www.sparenergi.dk

http://www.danskebygningskonsulenter.dk
http:// www.spareenergi.dk


Et gyldigt energimærke 
Første betingelse er, at dit hus 
har et gyldigt energimærke*. 

Som tommelfingerregel må dit 
energimærke ikke være udarbejdet 
før den 1. oktober 2012.

Et energimærke udarbejdes af 
en certificeret energikonsulent, 
som foretager en fysisk  
gennemgang af dit hus. 

I selve energimærkningsrappor-
ten opstiller energikonsulenten  
besparelsesforslag, som gælder 
helt konkret for dit hus. Det er 
bl.a. disse besparelsesforslag, 
du kan søge om tilskud til.

Energimærket hjælper dig også 
med at finde ud af, hvordan din 
bolig bruger mindre varme, og 
hvordan du får et sundere hus.

Hvis du ønsker det, kan energi-
konsulenten stå for selve udar-
bejdelse af og fremsendelse af 
din ansøgning om tilskud.

Tilskud til køb af energimærke
Har du ikke et gyldigt energi-
mærke, kan du evt. få tilskud til 
køb af energimærket.

Hvis du vil sælge dit hus? 
Du skal have et gyldigt energi-
mærke for at kunne sætte dit 
hus til salg. 

Har du sat dit hus til salg og 
modtaget tilskud til energireno-
vering, skal du have udarbejdet 
et nyt energimærke efter re-
noveringen, da det gamle ikke 
længere er gyldigt. 
 
Derfor er det vigtigt, at du får 
nævnt til energikonsulenten, at 
du overvejer at sælge dit hus.

Desværre får du ikke tilskud til 
indkøb af energimærke efter 
renoveringen. 
 
Find mere information 
Kontakt os, hvis du ønsker at  
bestille et energimærke eller 
vil vide mere om tilskuddet til 
energirenovering af dit hus.

Tilskudsordningen kort fortalt Hvad kan du få tilskud til?

Eksempler på typisk tilskudsstørrelse

Vigtigt at vide!
 
Du skal ansøge om tilskuddet, før du påbegynder energirenoveringen. 
Du kan nemlig ikke få tilskuddet med tilbagevirkende kraft.

Du kan få tilskud på op til 30% af følgende energirenoveringstiltag:Nu kan du få tilskud til energirenovering af din bolig (helårsbolig). 
Alene i 2020 er der afsat 245 mio. kr. 

Bygningens klimaskærm

Konverting Drift

• Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg,  
dog ikke for hulmur og kælderydervæg

• Efterisolering af tag og loft,  
herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag

• Isolering af terrændæk
• Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
• Udskiftning af facadevinduer.
• Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l.)
• Udskiftning af ovenlysvinduer
• Montering af forsatsramme/koblet ramme på eksisterende/nyt vindue med 1 lag glas

• Til luft til væske  
varmepumpe

• Til jord til væske  
varmepumpe

• Balanceret mekanisk ventilation  
med varmegenindvinding med varmeveksler

• Varmegenindvinding fra afkastluften  
ved udsugning via varmepumpe

• Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

Et almindeligt parcelhus vil
kunne modtage tilskud på cirka

• Efterisolering af loft  
17.000 kr. 

• Udskiftning af alle facadevinduer 
68.000 kr. 

• Konvertering til varmepumpe  
28.000 kr.  

* Gælder ikke for konvertering til varmepumper


