
 
 

PRESSEMEDDELELSE: 

Hop på den grønne bølge og få tilskud til at gøre din bolig mere klimavenlig  

Alle boligejer kan nu søge om tilskud til en lang række forbedringer i boligen som nedsætter boligens CO2 aftryk. 
Det skattefrie tilskud gør det markant billigere at få udført energirenoveringer af helårsboliger. Samtidig har du udsigt 
til en lavere varmeregning, og du afhjælper vores klima med at udlede mindre CO2. 

 

Du kan søge om tilskud som privatperson, andelsforening eller ejerforening i etageejendom. Tilskud kan kun søges til 

helårsbeboelse, herunder også til sommerhuse registreret som helårsbeboelse i BBR. Der tildeles tilskud efter først-til-

mølle-princippet. 

Du kan sagtens søge tilskud allerede nu, selvom du f.eks. først vil udføre din boligforbedring næste sommer. Du har 

nemlig 2 år til at gennemføre projektet. 

Indenfor isolering kan du få foretaget energiforbedringer med tilskud ved efterisolering af tag og loft, herunder 

skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. Vær opmærksom på, at der desværre ikke ydes tilskud til 

hulmursisolering. 

 

For at kunne få tilskud til en energiforbedring skal arbejdet foretages af en registreret virksomhed. Dette 
dokumenteres ved at der udstedes en faktura for det udførte arbejde, samt dokumentation for at fakturaen er betalt. 
Det er dermed ikke muligt at få tilskud til gør-det-selv projekter. 

Som noget nyt skal der foreligge en opdateret og gyldig energimærkning, der ikke må være ældre end  
1. oktober 2012. Desuden er det også en forudsætning at ejeren af bygningen, der søger om tilskuddet, selv har betalt 
for energimærkningen, hvilket kan dokumenteres med faktura og dokumentation for betaling 

Tjek om du har et energimærke her 

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-dit-energimaerke 

Ligeledes er der en udførelig guide du kan følge på hjemme siden https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud 

 
Vær opmærksom på at der ikke kan søges tilskud og håndværkerfradrag til samme projekt.  
 
Håndværkerfradrag: Der er håndværkerfradrag på håndværkerens løn, når du energirenoverer boligen. Fradraget er 
på 12.500 kr. pr. person over 18 år i 2020 og 2021. Indberetning hertil går gennem SKAT og din skatteopgørelse. 

 

FAQ 

Bygningssektoren står for 40% af energiforbruget i Danmark. Dermed er der med denne statslige ordning et stort 
potentiale for at reducere CO2 udledning på området. Formålet med tilskudsordningen er at tilskynde til, at der 
gennemføres energiforbedringsprojekter i bygninger til helårsbeboelse. Dette indebærer energibesparelser og 
energieffektiviseringer for at mindske anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse med opvarmning i helårsboliger. 
Disse energiforbedringsprojekter og energieffektiviseringer skal være med til at fremme Danmarks fremtidige mål om 
at være CO2-neutrale. 

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-dit-energimaerke


 
 

 
Hos Thermofloc DK ApS mærker vi en stærkt stigende efterspørgsel efter vore produkter fra både bygherrer og 
rådgivere inden for byggeriet. Borfri papirisolering er baseret på organiske celluloseprodukter, som til fulde lever op til 
bygningsreglementets krav, og som ud over de miljømæssige gevinster har en række andre fordele. Når 
papirgranulater blæses ind i lukkede konstruktioner, udfyldes alle potentielle kuldebroer, og der er intet spild eller 
fraskær, hvad enten der er tale om nybyggerier eller efterisolering, siger Betina Voss, salgsansvarlig hos Thermofloc 
DK ApS. 

Thermofloc borfri papirisolering er det eneste ETA godkendt celluloseprodukt på det danske marked. Produktet er 
højt certificeret og veldokumentet på egenskaberne brand, fugtoptagelse og sætning. 

For yderligere information se www.thermofloc.dk eller kontakt Salgsansvarlig Betina Voss tlf. 24 45 02 69 

Søg mere viden her https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud 

http://www.thermofloc.dk/

