EnergiKøb
giver kontante tilskud
til alle energibesparende
boligforbedringer

Du kan få tilskud til
dine energiforbedringer

Sådan gør du:

Overvejer du at lave energiforbedringer på din bolig
– helårs eller sommerhus – kan EnergiKøb hjælpe dig med et tilskud.
Tilskuddet udbetales som et kontant engangsbeløb.

2 | BLIV GODKENDT

Et tilskud kan være med til at gøre dit projekt billigere og dermed
mere attraktivt at gennemføre. På den måde understøtter det
energiselskabernes mål om at bidrage til en reduktion i energiforbruget i Danmark.
Du kan bl.a. få tilskud til:
Rørisolering
Efterisolering
Opsætning af varmepumpe
Udskitning af vinduer og døre
Udskiftning af ældre olie/naturgaskedel
Udskiftning af varmtvandsbeholder/fjernvarmeveksler
Andre energibesparelser/forbedringer som er
opført i det såkaldte standardværdikatalog
Det er nemt at søge om tilskud, du skal blot huske at ansøge,
inden du påbegynder arbejdet.
Uanset, hvor du bor, sørger EnergiKøb for, at du får pengene
for dine godkendte boligforbedringer – kontant og
uden ventetid.
Tilskuddet er skattefrit og udbetales til din bankkonto
senest 30 dage efter sagen er godkendt.

1 | UDFYLD ANSØGNING
Klik ind på energikøb.dk/privat og find din
type energiforbedring i indberetningsmodulet.

Når du har indsendt din ansøgning, vil den blive
gennemgået, og du kan forvente at få en
godkendelse indenfor én enkelt arbejdsdag.
Du vil modtage en e-mail med godkendelsen.

3 | UDFØR ARBEJDE & SEND KVITTERING
Når din ansøgning er forhåndsgodkendt, kan du
indkøbe materialer og udføre arbejdet. Når dit projekt
er overstået, logger du på systemet og oploader
dine kvitteringer til os, hvorefter du indsender
sagen sammen med betalingsoplysninger.
Du kan også sende dine kvitteringer med posten,
så klarer vi det hele for dig.

4 | TILSKUD UDBETALES
Vi overfører tilskudsbeløbet til
den bankkonto, du angav
under trin 3.

Etablering af
luft-luft varmepumpe i
boligen eller i sommerhuset.

Din kontante besparelse:
Op til kr. 1.200,-

Eksempler på tilskud
Tilskud udbetales som et kontant engangsbeløb

Konvertering fra ældre ikke
kondenserende gas/oliekedel
til ny kondenserende.

Din kontante besparelse:
Op til kr. 4.000,-

Udskiftning af ældre oliekedel
til jordvarmeanlæg eller
luft-vand varmepumpe.

Din kontante besparelse:
Op til kr. 8.000,-

Praktisk information før du begynder:
Det er nemt at søge om tilskud.
På energikøb.dk ansøger du online, og du vil med
det samme kunne se, hvad dine boligforbedringer
udløser af kontante tilskud.
Inden du iværksætter dit energibesparende
projekt, skal du ansøge på energikøb.dk
eller sende din ansøgning til:
EnergiKøb, Nyholms Alle 39, 2610 Rødovre
Telefon 71 99 90 44
Ifølge lovgivningen skal et energibesparende
projekt godkendes, inden det påbegyndes,
for at der efterfølgende kan udbetales
tilskud til investeringerne.

Du må gerne indhente tilbud, men ikke
indgå en aftale, før du har hørt fra os.
Hvis du selv udfører arbejdet, skal du
ansøge, før du køber materialerne.
Se hvilke håndværkere EnergiKøb
samarbejder med på energikøb.dk.
Når du vælger at få tilskud til dine energibesparelser fra EnergiKøb, overtager EnergiKøb
retten til at indberette energibesparelsen til
Energistyrelsen. Du kan derfor ikke søge om
tilskud til samme besparelse andre steder.

energikøb.dk

EnergiKøb er specialist i at hjælpe private, virksomheder og boligforeninger
med at opnå kontante tilskud til forbedringer af boligen/ejendommen.
Hos EnergiKøb giver vi dig tilskuddet “kontant i hånden”, uanset hvilket
energiselskab du i dag køber din gas, el, olie eller fjernvarme hos.
Det hele klares enkelt via energikøb.dk og helt uden binding.
Husk at du sammen med energitilskuddet kan få håndværkerfradrag.
For yderligere information venligst kontakt os på
tlf. 71 99 90 44 alle hverdage mellem kl. 8-16.

Scan koden og find mere inspiration
til kontante besparelser på facebook

EnergiKøb
Teknikvej 2C
4200 Slagelse
Tlf. 71 99 90 44
E-mail info@energikoeb.dk
energikøb.dk

FICHREKLAMEBUREAU.DK

EnergiKøb er – fyldt med god energi
og din vej til kontante energibesparelser
Tilskud uden binding …

