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”De Helt Grønne Husejere”



Det hjælper klimaet, når du renoverer klimarigtigt

Louise laver tabel

6 x pr. år



Det hjælper klimaet, når du renoverer klimarigtigt

Louise laver tabel

15 x pr. år



Men der er

endnu flere

fordele ved

at tænke

energien med



Afstemning:

Hvad kunne du 

tænke dig at få 

ud af din 

renovering?



En travl hverdag

for småbørnsfamilier

21 %

Stram økonomi

som førstegangshusejer

47 %

Økonomi og tid er typiske barrierer, 
og mange tænker på klimaet

Grøn tankegang

når der skal renoveres

74 %



1. Se på husets energimærke, og vælg det 

forslag, der har den bedste kombination af pris 

og rentabilitet

2. Udnyt aktuelle tilskud og fradrag

3. Find alle de små ændringer, du selv kan gøre i 

hverdagen for at spare energi

Tre valg der kan
spare penge, hvis 
økonomien er stram



1. Se på husets energimærke, og vælg de 

projekter, der er vigtigst for dig

2. Find en rådgiver, som kan styre hele dit projekt

3. Se vores energiløsninger og få inspiration til 

processen. 

Tre valg der
kan spare tid i en
travl hverdag



1. Se på husets energimærke, og vælg de 

opgaver, der er mest klimavenlige

2. Fradrag og tilskud gives til energivenlige 

løsninger

3. Vælg klimavenlige materialer, når du kan

Tre valg som
gør en forskel for 
klimaet

Foto afventer



Så … hvordan kommer du 

godt fra start?

Og hvor kan du begynde?



Vi har sammensat en 
værktøjskasse til dig



SparEnergi.dk
hjælper dig
godt fra start



Her finder du blandt andet:

• Tilskudsberegnere

• Energiløsninger

• Håndværkerlisten

• Cases

Hvad er SparEnergi.dk?



Link: https://sparenergi.dk/forbruger/de-helt-groenne-husejere

Særlig landingpage til 
de helt nye husejere



Hvad viser energimærket
Sådan finder 
du husets 
energimærke



Det kan du 

bruge 

rapporten til

Energimærkningsrapport



https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ny-varme

Regn på, hvor 
meget du kan spare 
på varmeregningen

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ny-varme


Energipriser på 
himmelflugt gør 
det endnu mere 
attraktivt at spare 
el og varme



Få råd og vejledning

BedreBolig-rådgiver
En BedreBolig-rådgiver kan hjælpe dig med at lægge en plan for renoveringen. Alle BedreBolig-rådgivere er godkendt af 
Energistyrelsen. De har en baggrund som f.eks. håndværkere, arkitekter, ingeniører eller bygningskonstruktører og er 
særligt uddannede til at yde en samlet og kvalificeret rådgivning med fokus på energi. 

Energikonsulenter
Energikonsulenter er bygningseksperter, der primært energimærker boliger, men som også kan rådgive dig om 
energirenovering. Energimærkningen er en gennemgang af dit hus, og den fortæller dig, hvor det er en god idé at sætte 
ind.

Kommunen
Nogle kommuner tilbyder rådgivning om energieffektivisering og renovering. Kontakt din egen kommune for om tilbud, 
hvor du bor.



Find en håndværker,
der har styr på 
energien

På Håndværkerlisten finder du en række 

håndværkere, der alle er eksperter i 

energiløsningerne. De kender altså alt til de 

produkter og muligheder, der er inden for 

klimavenlig renovering. 

Vil du have installeret et vedvarende 

energianlæg (som fx varmepumpe), så gå efter 

en VE-godkendt installatør



Se, hvad du bør 
tjekke i dit hus

Murermester, patriciervilla eller 

typehus?

Vælg din boligtype, og download en 

tjekliste over det, der kan være klogt 

at kigge efter i sømmene, når du 

overvejer en klimavenlig renovering. 



Spørgsmål?



Tilskud og fradrag til 

energirenovering og varme



Tilskud, fradrag og afgifter

Bygningspuljen

• Få tilskud fra Energistyrelsen til energirenovering og/eller skift til 
varmepumpe.

Skrotningsordningen

• Skrotningsordningen udmøntes som varmepumper på abonnement, 
hvor energitjenesteleverandøren påtager sig ejerskab af 
varmepumpen og ansvaret for installation, drift og vedligehold af 
varmepumpen.

Håndværkerfradrag

• Brug håndværkerfradraget til at trække arbejdsløn til 
energirenoveringer og klimatiltag fra i skat. 
Bemærk, at du ikke kan få tilskud og fradrag til det samme projekt.

Afkoblingsordningen

• Med afkoblingsordningen bliver det gratis at blive frakoblet 
gasnettet. Puljen åbner igen til februar og gebyrfritagelsen foregår 
automatisk ved indmeldelse om frakobling.

Rabat på elafgift

• Du får 111, 88 øre i rabat pr. kWh på forbrug over 4.000 kWh/år i 
2021.



Håndværkerfradraget

• Du kan få håndværkerfradrag på op til 12.900 

kr. pr. person frem til 1. april 2022 (25.000 i 

2021)

• Man kan få fradrag for de samme projekter 

som bygningspuljen, men kan derudover få 

fradrag for b.la.:

• Terrassedør

• Luft-luft varmepumper

• Hulmursisolering

• Isolering af krybekælder op mod gulv

• Solceller

• Solfanger

• Skrotning af brændeovn



Tilskud – så meget kan du få

Typiske tilskud (140 m2 hus)

• 19.000 kr. ved skift til A+++ luft til vand 

varmepumpe.

• 8.400 kr. ved isolering af uudnyttet 

tagrum.

• 15.400 ved isolering af terrændæk.

• 27.500 kr. ved udskiftning af vinduer til 

energiklasse 2 vinduer.

• 7.750 kr. ved udskiftning af vinduer til 

energiklasse 1 vinduer.

Se, hvad du ca. kan få i tilskud på SparEnergi.dk/tilskud



Tilskudsberegneren



Tilskud – Det skal du vide

Søg først

• Søg om tilskud FØR du går i gang med projektet.

Energimærke

• Bygningen skal være energimærket efter 1. oktober 2012. 

Kravet gælder dog ikke for konvertering til varmepumpe.

• Energimærket skal være mellem E-G.

Hvem skal udføre tiltaget?

• Det skal være en VE-godkendt installatør, som opsætter 

varmepumpen.

• Det skal være en håndværker med CVR, som udfører 

arbejdet. Man må ikke selv udføre projektet.

Hvor kan jeg søge?

• Søg via SparEnergi.dk/tilskud



Tilskud – Det skal du have klart 
og det bør du forberede

De fire trins miniguide

1. Find ud af, hvad du vil søge tilskud til

2. Tjek BBR-oplysninger

3. Skaf bevis på ejerskab

4. Hav energimærket klart



Tilskud – Praktisk info

• Det hele foregår digitalt

• Du ansøger på sparenergi.dk/tilskud

• Sagsbehandlingstid på udbetaling af tilskud er 6 
måneder

• Puljen åbner i 1. kvartal 2022



Gå ind på sparenergi.dk/tilskud



Få uvildig rådgivning

Energimærkningskonsulent



Tak for i aften
Vi er klar til at hjælpe dig godt fra start


