Sådan søger du tilskud til Bygningspuljen 2021
Den 7. april kl. 10.00 åbner Bygningspuljen første runde. I 2021 er der 675 mio. kr. fordelt
på 3 runder.
Du kan søge tilskud, hvis du ejer en helårsbeboelse, herunder flexbolig (hus, rækkehus,
lejlighed).
Du kan du søge til:
• Isolering
• Vinduer og døre
• Ventilation
• Skrotning af el-radiatorer
Du skal have et gyldigt Energimærke
Du kan søge til:
• Konvertering til varmepumpe - luft/vand
• Konvertering til jordvarme - luft/vand
Energimærke ikke nødvendigt, men du skal bo udenfor
nuværende og udlagte fjernvarmeområder

Gode råd inden du går i gang
1. Du skal bruge dit NemID
2. Du skal bruge et energimærke på din bolig, undtaget hvis du søger tilskud til en varmepumpe. Hvis du ikke har et, så skal det udarbejdes af energirådgiver.
3. Du skal bruge Tinglysningsattest, den finder på tinglysning.dk. og tast din adresse, tryk
søg. Tryk på adressens navn. Gem Tingsbogsattest som PDF og gem på din pc

Du har nu de to dokumenter du skal bruge digitalt

Step 1 – Min profil
Personlige oplysninger www.sparenergi.dk/tilskud
Guiden er udarbejdet den 23. marts. Der tages forbehold for mindre
ændringer i opbygningen, men principperne er de samme

Step 2 – Adresse og energimærkningsnummer

Step 3 – Energieffektiviseringstiltag
Hvilke tiltag vil du søge tilskud til
1. Indtast dit energimærkningsnummer (ikke nødvendigt hvis du søger til en
varmepumpe)
2. Vedhæft din Tinglysningserklæring
3. Beskriv hvad du vil søge til
Eksempel: 22.3 m2 vinduer, eller 154,4 m2 loft isolering,
konvertering fra elvarme til luft-til-vand varmepumpe, eller
mekanisk ventilation, eller konvertering fra elvarmeradiatorer
til vandbåren radiatorer/gulvvarme

Step 4 – Tro og loveerklæringen
1. Tryk på linket og print Tro og loveerklæringen ud
2. Udfyldes og underskrives
3. Tag et billede med din telefon eller Ipad.
Du kan også scanne den
4. Vedhæft billede af din udfyldte og underskrevne Tro og loveerklæring

Step 5 - Vedhæft filer
Når du har vedhæftet Tro- og loveerklæringen og Tinglysningserklæring, skal du
vedhæfte andre relevante dokumenter der beskriver din byggeproces.
Det kan være være word, billeder og PDF-filer.

Step 6 - Godkend ansøgning
1. Læs punktet grundigt igennem og sæt flueben alle nødvendige steder.
(Hvis du sætter flueben forkert kommer din ansøgning ikke igennem).
2. Afslut med NemID hvis du bliver bedt om det.

