
Nye relevante støtteordninger fra Energistyrelsen

Læs mere på 
sparenergi.dk

Bygningspuljen
Link: Bygningspuljen | Energistyrelsen (ens.dk)

Varmepumpe på abonnement 
/skrotningsordningen. 
Link:Skrotningsordningen | 
Energistyrelsen (ens.dk)

Erhvervspulje
Link: Erhvervstilskud til energieffektiviseringer | 
Energistyrelsen (ens.dk)

De kan få støtte/ 
søge og dato for 
ansøgningsstart

Helårsboligejere, herunder private husejere, ejerfore-
ninger, andelsbolig-foreninger, almene boligforeninger, 
kollegier, interessentskaber, udlejere mm at ansøge om 
tilskud til energirenoveringer (skattefrit for private 
boligejere). I 2021 vil der være mindst 675 mio. kr. i 
puljen. Puljen fortsætter til og med 2026. Ny 
bekendtgørelse i høring til 8. marts nedstøtter støtten 
lidt. Energistyrelsen melder i starten af 2021 ud, hvornår 
i 1. kvartal der åbnes for ansøgninger. Puljen vil fortsat 
fungere efter først-til-mølle princippet. Ansøgere, der 
ikke kom i betragtning i 2020, skal ansøge på ny.

Fra 1. oktober 2020 kan alle 
relevante søge skrotnings-
ordningen. Ordningen 
forventes at fortsætte de 
kommende år. 

Der ansøges ”i korte intervaller”, der annonceres på forhånd. 
Næste runde af puljen åbnes for ansøgninger fra den 15. 
marts til og med den 29. marts 2021 kl. 12.00. Privatejede 
produktions-, handel- og servicevirksomheder inkl. landbrug, 
fiskeri, gartneri og skovbrug kan søge om tilskud til 
energispare projekter. Puljen forventes at fortsætte de 
kommende år. 

Her støttes 
geografisk

Ikke geografisk begrænsning, dog kun støtte til 
individuelle varmepumper udenfor fjernvarmeområder/ 
områder, som er godkendt udlagt til fjernvarme. 

Der støttes udenfor fjernvar-
meområder/områder, som er 
godkendt udlagt til fjernvarme. 

Ingen begrænsninger. 

Det kan man få i 
støtte til og hvor 
meget

30 % til standardudgifter til udvalgte energirenoverings-
projekter på en positivliste (dog 50 % til 
energimærkerapport). Støtten er variabel og afhænger 
af fx boligareal og vinduesareal og energimærke før 
renovering. 

25.000 kr. til skrotning af Olie-
eller gasfyr

Max 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over projekts leve-
tid. Kun til visse omkostninger. Den maksimale støtteprocent 
afhænger af virksomhedens størrelse: Små virksomheder: 
Op til 50 %. Mellemstore virksomheder: Op til 40 %. Store 
virksomheder: Op til 30 %. Max tilskud 15 mio. euro.

Krav der skal 
opfyldes

Bygningen skal være energimærket efter 1. oktober 
2012. Kravet gælder dog ikke for konvertering til 
varmepumpe.  Max ½ år gammel energimærkerapport 
ved støtte til udarbejdelsen af denne. Der skal søges om 
mindst 5.000 kr. EU- konkurrencekrav til SMV. Der må 
ikke modtages anden støtte til det konkrete projekt.  

Skal udføres af og ansøges for 
borgeren af en godkendt VE-
installatør (krav fra 1. januar 
2021). Et energiselskab skal stå 
for drift og service. Der må ikke 
modtages anden støtte til det 
konkrete projekt.  

De bedste projekter målt i besparelse i kWh pr. støtte-krone 
får støtte, resten afskæres. Jo lavere tilskud man ansøger 
om, jo større sandsynlighed er der for at få det. Ingen støtte 
til udarbejdelse af ansøgningen til de projekter, der 
afskæres. Et energisparetiltag må kun fremgå af én ansøg-
ning pr. ansøgningsrunde og må på ansøgningstidspunktet 
ikke være under behandling i andre ansøgningsrunder. 

Grøn Puls overblik over støtteordningerne

https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/bygningspuljen
https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/skrotningsordningen
https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/virksomheder/erhvervstilskud-til-energieffektiviseringer

