Få energitilskud
Energiselskaberne i Danmark har fået til opgave at sørge for, at vi alle sammen sparer på energien og dermed nedbringer CO2-udslippet.
Ved at købe dine energibesparelser, kan energiselskabet dokumentere, at have bidraget positivt til CO2-udledningen.
Tilskuddet gavner både din bolig, din pengepung og vores fælles miljø og kan variere fra 500 kr. helt op til 10.000 kr. alt efter hvilken slags
energiforbedring der er tale om. Energitilskuddet beregnes ud fra det antal kilowattimer, der spares det første år.

Energivejleder Jan Gregersen fra SIB er meget opmærksom på at formidle muligheden for energitilskud til alle de boligejere m.m. han møder.
- Der mulighed for at få tilskud ved rigtig mange forbedringer, der mindsker energiforbruget. Dog er tilskuddet størst ved de tekniske installationer, f.eks.
når det gamle fyr udskiftes, fortæller Jan Gregersen og fortsætter.
- Jeg møder rigtig mange i mit arbejde, der ikke aner at der er energitilskud at få, og dem der er klar over fordelen, tror fejlagtigt at de er tvunget til at
søge hos deres eget energiselskab. Det er jo ikke tilfældet.

Op til 12 % i kontant energitilskud hos SE
Rigtig mange kunder har allerede søgt og fået tilskud til energiforbedringer i deres bolig eller sommerhus. I gennemsnit har SE udbetalt 2.932 kr. i tilskud.
Det er særligt nye vinduer og døre, varmeanlæg og isolering vores kunder har søgt og fået tilskud til.
Der gives tilskud til både små og store renoveringer, som bidrager til at sænke energiforbruget.
Du kan blandt andet få energitilskud til:
Varmeanlæg – f.eks. varmepumper, fjernvarme og jordvarme
Isolering – f.eks. hulmur-, lofts- og kælderisolering
Vinduer og døre – skift til energispareruder

Hvem kan søge energitilskud?

Du kan søge tilskud som privat boligejer – men også som privat udlejer, boligforening og virksomhed. Tilskuddet kan også søges, hvis du vil installere en
luft-luft varmepumpe i dit el-opvarmede sommerhus. Det vil være ærgerligt ikke at benytte muligheden.
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Du kan søge!
Du kan søge hos ethvert energiselskab, men tilskuddet kan kun søges et sted og du behøver ikke at være kunde hos det pågældende selskab.
Du kan søge tilskud som privat boligejer – men også som privat udlejer, boligforening og virksomhed.
Læs mere på www.energisparesiden.dk (http://www.energisparesiden.dk)

Bestil energivejledning

Søg inden du starter
Det er vigtigt at huske at du skal søge, inden du bestiller håndværker eller køber materialer.

Hvis du søger hos SE
Det tager kun få minutter at udfylde SE’s digitale ansøgning. Og du kan du se med det samme se, hvor meget du kan forvente at få i tilskud.
Se listen over hvilke energiforbedringer, SE giver tilskud til her (http://cl.exct.net/?
qs=3e3dc6f262491348d158dd3ae756d604d399423f93943a2a42a40e27ffc571a2abdd665e33a3f9cb)

Yderligere oplysninger

Louise Johnsen 3840 5437
louise.johnsen@projectzero.dk (mailto:louise.johnsen@projectzero.dk)
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