Bygningspuljen åbner den 14 september Kl. 10:00
Energistyrelsen har annonceret at Bygningspuljen igen åbner for ansøgninger den 14 september kl. 10:00. Puljen giver tilskud til
boligforbedringer, der sparer energi. I den forbindelse inviterer ProjectZero og Sønderborg Kommune til inspirationsaften om
tilskudsmulighederne, og giver samtidig gode råd om hvordan man kan nedbringe sit el- og varmeforbrug

af ProjectZero (mailto:post@projectzero.dk?subject=Bygningspulje)

(/tilmeld)

Inspirationsaftenen foregår tirsdag den 13. september 19.00 - 21.00. Det er GRATIS at deltage. Klik her for tilmelding (/tilmeld)
Arrangementet holdes i Salen Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, Sønderborg. Tilmelding er nødvendig, da der er begrænset antal pladser.

Det kan du søge om tilskud til
Bygningspuljen giver mulighed for at søge om tilskud til energirenovering af din bolig eller skift til varmepumpe.
Ca. 2.600 boligejere i Sønderborg-området kan søge tilskud. Der er mulighed for at søge til følgende:
Energirenovering, hvis boligen har energimærke E, F eller G
Isolering
Vinduer
Optimering af husets drift fx mekanisk ventilation
Skift til varmepumpe, hvis du bor uden for fjernvarmeområde
Luft til vand-varmepumpe
Jordvarmepumpe
Luft til vand- eller jordvarmepumpe i kombination med ventilationsanlæg.
Når du energirenoverer din bolig eller skifter varmekilde, bliver din boligs energimærke typisk en til to klasser bedre. Derigennem sparer du på
energiregningen samtidigt med, at du bidrager til den grønne omstilling.
På Bygningspuljens åbningsdag vil vi være digitalt til rådighed, hvis du har brug for en hjælpende hånd med ansøgningen.
Find mere information om Bygningspuljen og hvad du kan søge om tilskud til her (/borger/zerobolig/tilskud-og-fradrag)

-

Læs mere om bygningspuljen ved SparEnergi.dk (https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud?
utm_medium=email&_hsmi=224809947&_hsenc=p2ANqtz-_a5s6zKodn_uEc4pF4QCNQVDaDy_wrnxDpN8b-8x0dMQPhfr3DNFcRM44StoMz_v8jSygO1ce17h01c6_C0AdgxKV-Q&utm_content=224809947&utm_source=hs_email)

Det kan du få tilskud til
Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg, let ydervæg og ydervæg i kælder. Ikke hulmur
Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
Isolering af terrændæk
Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
Udskiftning af facadevinduer
Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 %
Udskiftning af ovenlysvinduer
Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas
Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
Konvertering til jord-til-væske varmepumpe
Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler
Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe
Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

Fakta
Der er givet tilskud for 1.157 mio. kr til næsten 40.000 ansøgninger. Heraf har 495 fra Sønderborg kommune fået tilsagn, det svarer til 18.66 mio. kr.

Puljen fortsætter til og med 2026, og der er i alt afsat 2.525 mio. kr.
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