
Bygningspuljen

Energibesparelse og 
energieffektivisering i 
helårsboliger
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• Sammenhæng og formål

• Hvad gives der tilskud til?

• Dokumentationskrav og forudsætninger 

• Hvor meget kan man få i tilskud?

• Øvrige betingelser og ansøgning

Indhold
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Nye tilskudsordninger

Skrotnings-

ordningen

-

35 mio.

I 2020

Erhvervspuljen

-

200 mio.

I 2020

Bygningspuljen

-

245 mio.

I 2020
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• Helårsboliger 

• Formålet er at nedbringe energiforbruget og omstille 

varmeforsyningen

• Åben for ansøgninger fra d. 15. oktober 2020

• Meget stor interesse, puljen er tom for i år

• Åbner igen til næste år - tilpasses

Ordningen kort fortalt
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• Tre overordnede områder: 

• Klimaskærm

• Konvertering

• Drift

• De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen 

er defineret ved hjælp af en positivliste

Hvad gives der tilskud til?
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Overblik over hele positivlisten 2020

Isolering af klimaskærm Skift af varmekilde Optimering af boligens drift

Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg 

og let ydervæg, dog ikke for hulmur 

Konvertering til 

luft-til-væske 

varmepumpe

Etablering af balanceret 

mekanisk ventilation med 

varmegenindvinding med 

varmeveksler 

Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, 

flade tage og skråvægge direkte mod tag 

Konvertering til 

jord-til-væske 

varmepumpe

Varmegenindvinding fra 

afkastluften ved udsugning 

via varmepumpe 

Isolering af terrændæk Konvertering til vandbårent

rumvarmeanlæg 

Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk 

Udskiftning af facadevinduer 

Udskiftning af yderdøre med en glasandel på 

minimum 70 pct

Udskiftning af ovenlysvinduer 

Montering af forsatsramme eller koblet ramme på 

eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas 
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• Udvendig isolering af ydervæg for 

massiv ydervæg og let ydervæg, 

dog ikke for hulmur 

• Efterisolering af tag og loft, 

herunder skunkvægge, flade tage 

og skråvægge direkte mod tag 

• Isolering af terrændæk 

• Udvendig isolering af sokkel ved 

terrændæk 

Isolering – sådan er betingelserne

• Ved tilskud til 

efterisolering må der ikke 

være for meget isolering i 

forvejen 

• Man skal isolere op til et 

højt niveau

• Tilskud gives pr. m
2

eller 

pr. m der isoleres 
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• Udskiftning af facadevinduer 

• Udskiftning af yderdøre med en 

glasandel på minimum 70 pct. 

• Udskiftning af ovenlysvinduer 

• Montering af forsatsramme eller 

koblet ramme på eksisterende 

eller nyt vindue med 1 lag glas 

Vinduer og døre – sådan er betingelserne

• Ved disse tiltag stilles der ikke 

krav til før-situationen, udover 

at der skal være tale om en 

udskiftning af eksisterende 

vindue el. lign.

• Det nye produkt skal leve op til 

nogen tekniske krav

• Tilskudssatsen varierer, så de 

bedste produkter får det højeste 

tilskud
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• Konvertering til luft-til-

væske varmepumpe

• Konvertering til jord-til-

væske varmepumpe

• Der kan IKKE søges om luft-

til-luft eller gas-hybrid-

varmepumper

Konvertering – sådan er betingelserne

• Konvertering fra olie, gas, bio eller el.

• Både levere varme og varmt vand

• Tilskuddet varierer med husets 

størrelse

• Kun mindre varmepumper

• VEG-godkendt installatør

• Kun ved køb 

• Udenfor fjernvarmeområder
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• Etablering af balanceret 

mekanisk ventilation med 

varmegenindvinding med 

varmeveksler 

• Varmegenindvinding fra 

afkastluften ved udsugning 

via varmepumpe 

• Konvertering til vandbåret 

rumvarmeanlæg 

Optimering af drift – sådan er betingelserne

• Der må ikke være ventilation med 

varmegenindvinding i forvejen

• Varmegenindvinding på 

afkastluften er kun for 

etagebygninger, der ikke kan få 

ventilation med 

varmegenindvinding

• For at konvertere til vandbåret 

rumvarmeanlæg skal man have 

el-varme i forvejen
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• Før-situationen skal dokumenteres med en energimærkning

• Konverteringer undtaget

• Tilskuddet er IKKE afhængigt af forslag til tiltag i energimærket, da 

det kun er tekniske data, såsom areal og U-værdi der hentes

• Muligt med tilskud til energimærkning

• Efter-situationen skal dokumenteres med en faktura for 

materialer og udført arbejde

• Der kan stilles supplerende vilkår i tilsagnet

Nødvendig dokumentation
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• Der beregnes faste tilskudssatser til de støtteberettigede tiltag på 

baggrund af estimerede markedspriser

• Puljens tilskudsloft går op til 30 pct. af de estimerede 

markedspriser

• Tilskudssatser evalueres løbende 

• En oversigt over tilskudssatserne for de forskellige 

energiforbedringstiltag offentliggøres på 

www.sparenergi.dk/tilskud

Hvor meget kan man få i tilskud?

http://www.sparenergi.dk/tilskud
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Øremærkning af midler

• 60% af midlerne er 

øremærket til 

konverteringsprojekter m/u 

energieffektivisering

• De resterende 40% er ikke 

øremærket

40%

60%
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Det er en betingelse, at arbejdet ikke er 

påbegyndt før tilsagn om tilskud er givet!

Start først arbejdet, 

når tilsagnet er i hus
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• Projektet skal gennemføres indenfor 2 år, fra der er givet tilsagn

• Ansøgning om udbetaling skal indsendes senest 30 dage efter projektet 

er gennemført

• Der skal ansøges om minimum 5.000 kr.

• Projektet må ikke få andre tilskud, herunder bl.a. fra 

energispareordningen, håndværkerfradrag, tilskud fra landsbyggefonden, 

statsstøtte fra andre ordninger eller tilskud fra EU-institutioner

Hvilke øvrige vilkår og betingelser gælder?
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• Tilskud søges på www.sparenergi.dk/tilskud, hvor der 

også findes grundig vejledning  

• Ansøgning kræver ikke tekniske kompetencer, men 

det er muligt at inddrage en rådgiver

• Tilskuddet udmøntes efter først-til-mølle princippet 

Sådan søger man tilskud

http://www.sparenergi.dk/tilskud


Har du generelle spørgsmål 

om ordningen, kan du altid 

skrive til info@sparenergi.dk

eller ringe på 31 15 90 00.

For spørgsmål om en 

konkret ansøgning skriv da 

til bygningspuljen@ens.dk

Tak!

mailto:info@sparenergi.dk
mailto:bygningspuljen@ens.dk

