http://energitilskud.info/

SÅDAN ANSØGER DU OM
ENERGITILSKUD
Når du har besluttet dig for, hvilke områder af dit hus du ønsker at energioptimere, skal du indhente priser
(kan jo nemt gøres på nettet også) og skrive materialeomkostningerne ned.
Skal der håndværkerhjælp til, så bed om et tilbud, så du til sidst har en samlet liste over alle udgifter.
Husk at forklar eventuelle håndværkere, montører osv, at du selv gerne vil stå for indberetningen af din
energibesparelse.
Det er her vigtigt, at der ikke efterfølgende laves om i priser og hvilke foranstaltninger der udføres(små
prisjusteringer er okay). Det er f.eks. ikke muligt lige, at tilføje hulrumsisolering, nu vi er i gang. Det er dog
muligt, at lave mindre end først anført uden det har indflydelse.
Får du lyst til at lave lidt mere, så skal der oprettes en ny ansøgning.

Se filmen om hvordan man ansøger
https://youtu.be/EvnLcZrdRms
Nu går du over på Energikøb.dk og opretter dig i deres system. Her skal du angive flere forskellige
oplysninger og du skal ud over priserne også kende dit aktuelle energiforbrug.
Det er jo den fremtidige besparelse, som danner grundlag for energitilskuddets størrelse, men naturligvis
også typen.
I langt de fleste tilfælde, vil det være dit varmeforbrug som du skal kunne dokumentere.
Men det kan også være forbruget af EL, hvis du f.eks. på nuværende tidspunkt har el-varme eller installere
el besparende foranstaltninger f.eks. LED belysning og ny cirkulationspumpe.
Når du har udfyldt ansøgningsskemaet på Energikøb.dk, vil den blive gennemgået af faguddannet personale
og du vil efter få dage modtage en såkaldt ”Forhåndsgodkendelse”.
Godkendelsen betyder, at du nu kan indkøbe materialerne og bestille håndværkere.
Hele energioptimeringen skal være udført senest 6 måneder efter forhåndsgodkendelsen er modtaget og
dokumentation i kraft af f.eks. kvitteringer og billeder, skal være indsendt til Energikøb.dk (man logger
bare ind på hjemmesiden, som når man opretter)
4-6 uger efter du har indsendt dokumentation, overføres det skattefri energitilskud til din konto.
Du kan ansøge om alle de forskellige typer af tilskud til samme bolig, der er ikke noget max. pr. bolig på
tilskudsbeløb.

https://energikoeb.dk/ansoeg-tilskud-energibesparelse/

Typiske fejl:

– Arbejdet er allerede påbegyndt
– Materialerne er købt
– Det glemmes, at dokumentation skal indsendes (Energikøb kontakter dig)
– Der tages ikke højde for maxtiden på 6 måneder

SÅ MEGET KAN DU FÅ
ENERGITILSKUD TIL HUSE MED EL
VARME
El opvarmede boliger, er nogen af de mest energiforbrugende i Danmark og dermed også dem,
hvor en energirenovering virkelig kan give store besparelser.
Derfor er der store energitilskud at opnå, ved f.eks. at udskifte varmekilden.
Priserne herunder er cirkapriser
Udskiftning af varmekilde (Fra El varme)

Energitilskud i kroner (cirka beløb)

Skift fra El til Luft varmepumpe

1.625,00

Skift fra El til Luft/Vand varmepumpe

2.600,00

Skift fra El varme til fjernvarme

3.300,00

Udskiftning i Sommerhuse
Skift fra El og brændeovn til Luft varmepumpe

550,00

Skift fra El til Luft varmepumpe

1600,00

Skift fra ældre luft/vand varmepumpe jordvarme til ny A mærket
Luft/vand til ny

500,00

ENERGITILSKUD TIL HUSE MED
OLIEFYR
Planlægger du en komplet energirenovering i et oliefyr opvarmet hus, kan du opnå
energitilskud ud fra nuværende varmekilde.
Skifter du et ældre oliefyr ud med et nyt energieffektivt oliefyr samt varmtvandsbeholder, er
der store tilskud ved skiftet.
Du kan også vælge, at skifte til en helt ny varmekilde f.eks. luft til vand varmepumpe eller
jordvarme.
Nedenstående oversigt, viser også hvad du kan opnå i energitilskud, hvis du f.eks. kun skifter
vinduer og beholder dit nuværende oliefyr.
Alle priser er cirka priser.
Energibesparende foranstaltning (Olie)

Energitilskud i kroner (cirka
beløb)

Skift af gammelt oliefyr fra før 1978 til Luft/Vand eller
Jordvarmepumpe

4.300,00

Skift af gammelt oliefyr fra efter 1978 til Jordvarme eller Luft/Vand
varmepumpe

6.100,00

Reduceret pris på el ved Luft til vand varmepumpe
Få rabat på dit elforbrug
Når din primære opvarmnings kilde i din bolig er er el kan du få en såkaldt
elreduktion. Det vil sige at opvarmer du din bolig med alle former for el – også
varmepumpe, vil du være berettiget elreduktion.
Elreduktionen får du for den del af dit forbrug der er højere end 4.000 kwh per år.
Elreduktionen udgør i skrivende stund 82,13 øre per kwh inklusive moms. Det vil sige
at du rent faktisk kun betaler ca. 1,4 kr pr kwh, istedet for ca 2,20 kr, hvis du opvarmer
din bolig med el
Sommerhuse er også omfattet af ordningen hvis du har fået dispensation til
helårsbrug.
•

Du kan få elreduktion med tilbagevirkende kraft.
• Det kræver at du kan dokumentere at der har været elvarme som primær
opvarmning.
• Du får kun reduktionen, hvis din bolig er opført som elopvarmet i Bygningsog Boligregistret (BBR) som din primære opvarmningskilde.

