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Energimærkning bliver central for bygningsejere, som ønsker at 
søge tilskud fra bygningspuljen til energiforbedringer 
 
Med klimaaftalen er der afsat flere midler til nye tilskudsordninger. I 2020 er der 
afsat 290 mio. kr. til udfasning af olie- og gasfyr og 245 mio. kr. i bygningspuljen til 
energiforbedringer i bygninger til helårsbeboelse. 
 
Bygningspuljen forventes at åbne for ansøgninger den 15. oktober 2020. 
 
Som led i udmøntning af klimaaftalen er der udstedt en bekendtgørelse om tilskud 
til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse 
(Bygningspuljen). 
 
Bekendtgørelsen er sendt i høring, og der kan afgives høringssvar frem til 17. 
september 2020.  
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Du finder høringen på Høringsportalen via dette link: 
Høringsportalen - ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser 
 
Energimærkning som dokumentation  
Der vil som dokumentation af bygningens energimæssige stand ved ansøgning til 
bygningspuljen blive taget afsæt i den pågældende bygnings energimærkning.  
 
I nogen tilfælde kan udgifterne til udarbejdelse af energimærker udgøre et relativt 
stort beløb set i forhold til tilskuddet til energiforbedring. Der vil derfor i disse 
tilfælde, ved overholdelse af fastsatte betingelser, kunne ydes tilskud til 
energimærkning af bygninger anvendt som dokumentation ved ansøgning gennem 
bygningspuljen. 
 
Tilskud til konvertering til varmepumpe vil ikke være betinget af, at der er 
udarbejdet energimærkning for bygningen. 
 
Spørgsmål og høringssvar 
Nærmere detaljer vedrørende høringen findes via Høringsportalen. Proceduren for 
at indgive eventuelle høringssvar fremgår af høringsbrevet, som også findes på 
Høringsportalen. 
 
 
Venlig hilsen 
Energistyrelsen, energimærkningsordningen 
 
Tilmelding til nyhedsbrev 

Vi sender løbende nyhedsbreve ud med information om energimærkningsordningen. Det kan være information om 

regelændringer, nye tiltag i ordningen eller vejledninger om energimærkning. 

Vi anbefaler derfor, at energimærkningsfirmaerne sikrer sig, at informationerne i nyhedsbrevene når ud til alle 

medarbejdere, der arbejder med energimærkning af bygninger. Nyhedsbrevet modtages ved at logge ind på Min 

firmaside - link, hvor man i bunden af siden kan tilmelde sig som modtager af nyhedsbrevet. Vores nyhedsbreve 

bliver også lagt ud på vores hjemmeside under viden og værktøjer - link. 

 

https://www.hoeringsportalen.dk/Hearing?search=energibesparelser%20og%20energieffektiviseringer
https://sparenergi.dk/login
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/viden-og-vaerktoejer-0

