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Tilskud til energibesparelser i bygninger til helårsbeboelse. 

Fra den 15. oktober 2020 er der åbnet for Bygningspuljen, der omhandler tilskud til 
energiforbedringsprojekter i bygninger til helårsbeboelse. 
 
FAKTA om Bygningspuljen 

• Man kan ansøges om tilskud til energibesparelser i bygningen, der i BBR er registreret som 
helårsbeboelse. F.eks. huse, lejligheder og kollegier.  

• Der ydes ikke tilskud til offentlige institutioner. 

• Der ydes ikke tilskud til gør-det-selv projekter. 

• Der skal ansøges om tilskud, inden man går i gang med projektet. 

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

• Der kan ansøges om tilskud vedr. bygningens klimaskærm, forsyning samt drift. 

• Det samlede tilskudsbeløb skal udgøre mindst 5.000 kr. 

• Man kan ansøge om tilskud som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i 
etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution. 

• Der skal foreligge et gyldigt energimærke for bygningen ved ansøgning om tilskud til 
bygningens klimaskærm eller drift. 

• Private bygningsejere kan søge om tilskud til udarbejdelse af energimærke. 

• Grundlag for Bygningspuljen er BEK nr. 1467 af 12-10-2020, der erstatter BEK nr. 851. 

Ansøgning og beregning af tilskud: 
 

Ejeren af bygningen kan ansøge om tilskud digitalt via SparEnergi.dk på følgende link, hvor man 
også kan beregne, hvor meget man potentielt kan få i tilskud - og hvor mange penge, man kan 
spare i energiudgifter: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag 

Der kan ansøges om tilskud til følgende energiforbedringsprojekter: 

Bygningens klimaskærm omfattende:  

a) Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur.  
b) Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge.  
c) Isolering af terrændæk samt udvendig isolering af sokkel og terrændæk. 
d) Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer 
e) Udskiftning af terrassedøre, skydedøre mv. samt yderdøre med glasandel på mindst 70 %. 
f) Montering af forsatsrammer. 

 

• Der skal foreligge et gyldigt energimærke for bygningen. 

• Nærmere bestemte krav til før- samt efter-situationen. 

• Arbejdet skal udføres og faktureres af en virksomhed. 
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Bygningens forsyning omfattende: 

a) Konvertering fra oliekedel, naturgaskedel, biomassekedel eller elvarme til varmepumpe. 
 

• Gælder ved konvertering til varmepumpe luft/vand eller væske/vand, der anvendes til 
både rumopvarmning og varmt brugsvand og skal være A++ eller A+++ mærket. 

• Gælder kun for bygninger beliggende udenfor fjernvarmeområder. 

• Arbejdet skal udføres og faktureres af VE-montør eller VE-installatørvirksomhed, der er 
godkendt efter VE-godkendelsesordningen til montering og installation af varmepumper* 
*Krav om VE-godkendt virksomhed bliver først gældende fra den 1. april 2021. 

Bygningens drift omfattende: 

a) Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler, 
hvor der før kun har været naturlig ventilation. 

b) Ved varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe 
c) Ved konvertering til et vandbårent rumvarmeanlæg, når bygningens varmekilde efter 

tiltaget består af en eldreven varmepumpe. 
 

• Der skal foreligge et gyldigt energimærke for bygningen. 

• Nærmere bestemte krav til før- samt efter-situationen. 

• Arbejdet skal udføres og faktureres af en virksomhed. 

Private bygningsejere kan ansøge om tilskud til energimærkning:  

• Private bygningsejere kan opnå tilskud til energimærkning, hvis den anvendes som 
dokumentation for ansøgning om tilskud til et eller flere energiforbedringsprojekter vedr. 
bygningens klimaskærm eller bygningens drift. 

• Tilskud til energimærkning udgør mellem 1.000 til 3.000 kr. og afhænger af det tilskud, der 
ydes til energiforbedringsprojekter. Ved flere boliger eller enheder i samme ansøgning kan 
der ydes et større tilskud. 
 

Udbetaling af tilskud: 

Energistyrelsen træffer efter ansøgning afgørelse om udbetaling af tilskud.  

• Ansøgning om udbetaling skal indsendes senest efter 2 år efter tilsagn om tilskud et 
meddelt og senest 30 dage efter projektets afslutning. 

• Indeholde specifik dokumentation, bl.a. projektregnskab med dokumentation for betalte 
udgifter. 
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