Hvem er vi?

Energispareguiden.dk

Vi er ca. 100 fjernvarmeselskaber, der
er gået sammen om et andelsselskab,
Dansk Fjernvarmes Handelsselskab
AMBA. Formålet med selskabet
er at sikre en omkostningseffektiv
energispareindsats til gavn for vores
forbrugere. Se mere om, hvem vi er, på
energispareguiden.dk.

Se, hvad du kan få tilskud til
Søg om tilskud
Få gode råd til dit projekt
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Få inspiration fra andre

Hvorfor giver vi tilskud?
Alle fjernvarmeselskaber bidrager til den grønne
omstilling, blandt andet ved at give tilskud til
danskere, der energirenoverer deres bolig eller
skifter til en mere energieffektiv opvarmningsform.
Det skyldes, at vi har en aftale med klima-, energiog bygningsministeren om at sikre en bestemt
mængde energibesparelser, så det samlede,
danske energiforbrug reduceres.

FÅ TILSKUD
TIL AT
RENOVERE
DIN BOLIG
Se hvordan på
energispareguiden.dk

Vi giver tilskud,
når du renoverer.
Beregn dit tilskud på
energispareguiden.dk

Hvem kan få tilskud?

Eksempler på tilskud

Alle boligejere i Danmark kan få tilskud, hvis de
renoverer eller skifter til en mere energieffektiv
varmeform – så længe det resulterer i en
energibesparelse. På energispareguiden.dk kan du
se, hvad du kan få tilskud til.

Isolering af tag eller
ydervægge giver mellem ca.
10 og 40 kr./m2 i tilskud
afhængig af, hvor dårligt
isoleret der er, før du går i
gang.

Hvor meget kan du få?
Tilskuddets størrelse afhænger af, hvad du
skal have lavet. Det bliver beregnet på basis
af den teoretiske energibesparelse, som vi kan
indberette til Energistyrelsen, og det er derfor
ikke nødvendigvis et udtryk for det, du sparer på
din energiregning ved at lave tiltaget. Det kan
være mere eller mindre – det afhænger af din
adfærd. Se på energispareguiden.dk, hvordan du
kan spare energi ved at ændre adfærd.

Efterisolering af
ydervægge og
tagkonstruktioner

Udskiftning af
vindure og døre
Udskiftning af
varmtvandsbeholder

Hvordan får du tilskud?
Inden du går i gang, skal du indgå en aftale med
os – altså inden du bestiller håndværkere eller
indkøber materialer.
Udskiftning af et
ældre fyr med et
nyt eller skift til
en mere energieffektiv varmeform

Log derfor først ind på energispareguiden.dk, og
søg om tilskud.

Du skal søge, inden
du går i gang

Isolering af rør

Isolering af 6 meter rør
giver ca. 350 kr. i tilskud.

Skift fra gammel gaskedel til
fjernvarme giver 1.000-4.000
kr. i tilskud afhængig af kedlens
type og alder.

Sådan foregår det
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Beregn dit tilskud

Udfyld ansøgning

Bliv godkendt

4
Udfør arbejde og
indsend kvittering

5
Tilskud
udbetales

