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Energistyrelsen - 2020-10-15 10:13 CEST 
  
Der er afsat 245 mio. kr. i 2020 til energiforbedringer i vores huse og lejligheder. 

Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: 

Fra i dag kan boligejere søge om tilskud gennem Bygningspuljen til 

boligforbedringer, der sparer energi. Dermed fortsætter regeringen udfasningen af 

olie- og naturgasfyr, og tilskynder flere boligejere til at gøre deres hjem mere 

klimavenlige og bidrage til 70 pct. målsætningen. 

Nu kan danske boligejere få tusindvis af kroner i tilskud til at klimarenovere deres hjem og 

bidrage til regeringens ambitioner om grønne omstilling. Det sker gennem Bygningspuljen, og 

energirenoveringerne kan være alt fra bedre isolering af loft og vægge, til nye vinduer eller 

grønne varmepumper. 

”Nu gør vi vores grønne ambitioner til konkret handling. Målet er, at der skal bruges mindre 

energi på at opvarme de danske hjem og dermed reducere CO2-udledningen. Der er mange 

fordele ved energiforbedringer. De forøger boligens værdi og giver lavere udgifter til el og 

varme. Ofte giver de også bedre komfort og indeklima. Ved at give tilskud kan vi få gennemført 

en masse forbedringer nu, der ellers ikke var sket, eller først ville ske om mange år ” siger 

klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.  
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Boligejere skal søge tilskud, før de går i gang med projektet – ellers kan de ikke få tilskud. Der 

er afsat 245 mio. kr. til Bygningspuljen i 2020. Puljen er en udmøntning af Energiaftalen for 

2018 og Klimaaftale for energi og industri fra 2020. 

 

FAKTA om Bygningspuljen 

• Fra d. 15. oktober 2020 kan man ansøge om tilskud fra Bygningspuljen til en række 

energiforbedringer i f.eks. huse, lejligheder og kollegier. 

• For at ansøge om tilskud skal boligen være registreret som helårsbeboelse i BBR. 

• Man skal ansøge om tilskud inden, man går i gang med sit projekt 

• Man kan bl.a. søge tilskud fra Bygningspuljen som privatperson, andelsboligforening, 

ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution. 

• Der er gives faste tilskudsbeløb, afhængigt af størrelsen og typen af energiforbedring. 

• Man kan søge via hjemmesiden SparEnergi.dk/tilskud. Her kan man også med en 

enkel beregner få et bud på, hvor meget man potentielt kan få i tilskud – og hvor 

mange penge, man kan spare i energiudgifter. 

 

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, 

andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm at 

ansøge om tilskud til energirenoveringer. 

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i 

helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 

2) isolering af klimaskærm, og 3) optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer 

i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste. Tre eksempler på 

energirenoveringstiltag er: 

• Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg 

• Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer 

• Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med 

varmeveksler. 

Hele positivlisten samt information om de forskellige tilskudssatser findes på sparenergi.dk 

Det vil være muligt at ansøge om tilsagn fra. 15. oktober 2020. Puljen fungerer efter først-til-

mølle princippet og løber frem til 2026. I 2020 er der i alt 245 mio. kr. i tilskud, som der kan 

ansøges om. 

 

Hvordan søger man? 
Du skal søge her: https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login Bemærk: Puljen åbner kl. 10 
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I ansøgningsvejledningen beskrives, hvordan man ansøger. Der henvises desuden til 

www.sparenergi.dk/tilskud, hvor der bl.a. findes en tilskudsberegner, som kan vejlede om, 

hvad man kan forvente at kunne få i tilskud samt en masse hjælp til ansøgningen. 

For yderligere information, kan der rettes henvendelse til bygningspuljen@ens.dk eller tlf nr. 

51674305.  
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