ENERGIFORBEDRING
AF DIN BOLIG
Spar energi og penge – få
hjælp fra energiselskaberne
Denne folder henvender sig til alle boligejere

ENERGISELSKABERNES
ENERGISPAREINDSATS – HVAD ER DET?
I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget. Derfor er energiselskaberne i Danmark forpligtiget til at opnå en samlet energibesparelse. Det
indebærer, at energiselskaberne årligt skal sørge for, at der bliver gennemført
en vis mængde besparelser. Det kaldes i daglig tale Energiselskabernes
Energispareindsats, og den gælder foreløbigt indtil 2020. Den betyder bl.a.,
at alle selskaber skal indberette besparelser (kWh) til Energistyrelsen. Den
betyder også, at du som almindelig forbruger og boligejer kan søge om tilskud
eller rådgivning om energisparetiltag hos energiselskaberne eller en håndværker, der har en aftale med et energiselskab.

Ét projekt – én aftale
Kontakt et energiselskab eller en håndværker/rådgiver, og hør om
muligheden for at opnå støtte til dit energisparetiltag. Det er vigtigt, at
du indgår en aftale, INDEN der bestilles materialer eller indgås aftale
om udførelse af arbejdet. Husk, at der kun kan indgås én aftale om støtte
– dvs. der kan ikke indgås aftale med flere om samme projekt, hvis der
f.eks. er flere håndværkerfirmaer/rådgivere med til at løse opgaven.

Hvorfor energiforbedre
Du sparer på energien og sparer dermed penge
Du hjælper klimaet og fremtidige generationer
Du sikrer dig bedre mod fremtidige prisstigninger på energiregningen.
Dit indeklima i boligen bliver sundere
Du øger boligens værdi og gør den mere attraktiv på boligmarkedet
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HVAD KAN DU SØGE STØTTE TIL?
Det er ikke alle energibesparelsestiltag, der kan søges om støtte til. Derfor
skal du selv gøre lidt opsøgende arbejde, for at høre, om de tiltag du planlægger,
er omfattet af ordningen. Det kan du bl.a. gøre via energiselskabernes
hjemmesider.

Hvad er en energibesparelse?
En energibesparelse er en besparelse, der opnås ved, at du som boligejer
sparer på enten el- eller varmeforbruget. Det kan du f.eks. gøre ved at isolere
ejendommen bedre, udskifte til en ny og energieffektiv varmekilde mm.
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Eksempler på tiltag omfattet af ordningen
Efterisolering af ydervægge og tagkonstruktioner
Udskiftning af gamle vinduer/ruder eller ruder til mere energieffektive 		
vinduer/ruder
Overgang til mere energieffektiv opvarmning
Udskiftning af varmtvandsbeholder/brugsvandsveksler
Udskiftning af kedler

Eksempler på tiltag, der ikke er omfattet af ordningen
Installation af solceller
Udskiftning af stationær eller bærbar computer
Udskiftning af hårde hvidevarer
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SÅDAN GØR DU
Der er to muligheder for at indgå en aftale med et energiselskab. Enten tager
du selv direkte kontakt til energiselskabet. Eller også har din håndværker/
energirådgiver allerede en fast aftale med et energiselskab.
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Det er op til dig, hvilket energiselskab du vil samarbejde med. Indhent
tilbud (evt. fra flere energiselskaber) og vurder, hvem der har den ordning, der passer bedst for dig. Hvis din håndværker har en aftale med et
selskab, behøver du ikke selv tage kontakt til et energiselskab. Dog er
det en god ide at vide, hvilket energiselskab som modtager besparelsen.
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Det er vigtigt, at du indgår en aftale med energiselskabet (eller håndværkeren, energirådgiveren m.fl.), inden du går i gang med arbejdet.
Aftalen skal være skriftlig.
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Sæt arbejdet med det energibesparende tiltag i gang (bestil materialer,
håndværkere osv.).
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Når arbejdet er udført, skal du indsende dokumentation for, at projektet er
gennemført til energiselskabet. Det kan være i form af regninger fra indkøb
af materialer eller håndværkere. Hvis det er håndværkeren, der har en aftale,
vil han ofte stå for at indsende dokumentationen. Det kan I aftale indbyrdes.
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Har du indgået aftale om tilskud, udbetales dette, og energibesparelsen
kan nu indberettes af energiselskabet.

HUSK!
Energiselskaberne vurderer selv, om og hvordan de vil støtte dit projekt. Derfor
kan du indhente forskellige tilbud og vurdere dem ud fra netop dine ønsker.
Du kan godt vælge et andet energiselskab end dit eget forsyningsselskab – og du
behøver ikke at skifte energiselskab, fordi du indgår aftale med et andet selskab.
Du skal altid indgå en aftale om overdragelse af energibesparelsen med et
energiselskab, før du går i gang med selve energiforbedringen. Dvs. før du køber
materialer eller indgår aftale med håndværkeren om udførelse af arbejdet.
Du kan kun indgå én aftale med ét energiselskab eller én håndværker/rådgiver
– også selv om der er flere involveret i din løsning.
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TRIN 1

Indhent tilbud

TRIN 2

Indgå aftale med
energiselskab/håndværker

TRIN 3

Udfør det energibesparende tiltag

TRIN 4

Færdigmeld tiltaget til
energiselskabet

TRIN 5

Energiselskabet indberetter besparelsen
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EKSEMPEL – EFTERISOLERING OG
UDSKIFTNING AF VINDUER
En familie bor i et fjernvarmeopvarmet parcelhus fra 1970’erne. Det er blevet
tid til at udskifte de gamle vinduer med nye, energirigtige A mærkede vinduer.
Familien beslutter samtidig at efterisolere alle ydervæggene og lægge 150 mm.
isolering på loftet.
TRIN 1:

Familien indhenter tilbud på en samlet løsning fra tre håndværkere.

TRIN 2:

Familien vælger den håndværker, der har det bedste tilbud. Håndværkeren har allerede en aftale med et energiselskab om overdragelse af
energibesparelser. Derfor skal familien bare skrive under på en aftale
med håndværkeren. På aftalen kan de se den beregnede energibesparelse,
de kan opnå ved at energiforbedre boligen, samt hvilket energiselskab
besparelsen overdrages til.

TRIN 3:

Håndværkeren udskifter vinduerne og efterisolerer ydervægge og tagkonstruktion.

TRIN 4:

Håndværkeren indsender dokumentation til energiselskabet, der viser at
arbejdet er udført. Familien skal altså ikke selv kontakte energiselskabet.

TRIN 5:

Familien betaler håndværkeren for udført arbejde og får som aftalt
udbetalt tilskud fra energiselskabet.

Den samlede energibesparelse, familien Jensen kan opnå støtte til, er 5.468 kWh.
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Energiforbedrende tiltag

Energibesparelse kWh pr. år

BEMÆRK!

Udskiftning af 12 m2 vinduer

1.788

Efterisolering af 40 m2 ydervæg

2.000

Efterisolering af 80 m2 tagkonstruktion

1.680

Beregnet energibesparelse, der
kan søges støtte til

5.468

Den energibesparelse,
du kan søge støtte til, er
ikke nødvendigvis den
samme som den reelle
besparelse på din energiregning. Støtten ydes ikke
efter det faktisk forbrug,
men efter en standardberegning baseret på
standardværdier for de
forskellige typer af
energibesparende tiltag.

Besparelserne i skemaet
er eksempler.

HVEM OMFATTER ORDNINGEN?
Ordningen kan bruges af alle slutbrugere af energi i Danmark. Dvs. både
private boligejere, erhverv og store industrier. Alle el-, naturgas-, fjernvarmeog olieselskaber er omfattet af ordningen.

Energiselskabet skal være med
Energiselskaberne skal medvirke til at sikre, at der gennemføres flest og
billigst mulige energibesparelser. De bestemmer selv hvor og hvordan. De
kan f.eks. gennemføre tiltag i deres eget forsyningsnet. Men de kan også yde
tilskud og/eller rådgivning direkte til dig som boligejer, eller indgå aftaler med
håndværkere og rådgivere, som så igen kan hjælpe dig. Derfor skal du sikre dig
en aftale med et energiselskab eller med en håndværker/rådgiver, der har en
aftale med et energiselskab, inden arbejdet sættes i gang.
Du kan frit vælge, om du ønsker at indgå en aftale med det lokale energiselskab
eller et energiselskab et andet sted i landet.

Overdragelse af besparelsen til energiselskabet
Når du modtager støtte fra et energiselskab (eller via en håndværker/rådgiver,
der samarbejder med et energiselskab), overdrager du samtidig energibesparelsen til energiselskabet. Det betyder, at energiselskabet må indberette din
energibesparelse til Energistyrelsen. Du kan altså ikke herefter indgå endnu en
aftale om støtte i forhold til den samme opgave.

Stikprøvekontrol
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Energistyrelsen og selskaberne gennemfører stikprøvekontrol en gang om året,
for at sikre, at de besparelsesprojekter, der bliver indberettet, lever op til kravene
i ordningen. Kontrollen omfatter bl.a. interviews med forbrugere, aktører og
rådgivere samt en gennemgang af de gennemførte tiltag hos udvalgte forbrugere.
Energiselskabet er ansvarlig for dokumentation af energibesparelsestiltaget. Men
det er vigtigt, at du som forbruger afgiver korrekte oplysninger om, hvornår projektet
er gennemført, og at det er udført i overensstemmelse med det, der er aftalt.
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VIL DU VIDE MERE?

Læs mere på nedenstående hjemmesider
SparEnergi
På Energistyrelsens forbrugersite kan du finde nyttige informationer i
forbindelse med energiforbedring af din bolig. Her finder du blandt andet
en vifte af værktøjer og nyttige informationer – herunder f.eks. en håndværkerliste.
Energisparesiden
Du kan også besøge energiselskabernes hjemmesider eller kontakte
dem, for at høre mere om muligheden for at få rådgivning eller tilskud.
Her kan du få et overblik og finde kontaktoplysninger på de energiselskaber, som er relevante for dig.
Standardværdikataloget
De fleste energirenoveringer i boliger opgøres ud fra standardværdier. Du
kan se nogle af de tiltag, du kan opnå tilskud til i Standardværdikataloget
for energibesparelser.
SKAT
Gennem BoligJob-ordningen er det muligt at få fradrag til lønudgifter
til håndværkere i forbindelse med energibesparende tiltag. Du kan læse
mere om ordningen på SKAT’s hjemmeside.
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SparEnergis energirådgivning
Sparenergi.dk tilbyder gratis mail- og telefonrådgivning.
Skriv til info@sparenergi.dk, eller ring på tlf. 31 15 90 00.
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