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Tilskuddets størrelse 
Pr april 2018 udgør energisparetilskuddet typisk 30 øre/ sparet kWh for første års besparelse. 
Enkelte selskaber giver lidt giver lidt mindre. Den reducerede tilskudsbeløb samt de øgede krav 
til dokumentation bevirker at en energibesparelse bør være mindst 50.000 kWh / år (svarer til 
5.000 liter fyringsolie), før end arbejdet med at udarbejde ansøgning og dokumentation lønner 
sig. 
 
Hovedkravene for at få tilskud er: 

• Man skal indgå aftale om tilskud til energibesparelser, før man indgår aftale om at købe 
det man ønsker tilskud til.  

• Man skal indhente tilbud på det, der ønskes tilskud til 
• Fotos af før-situationen 
• Energibesparelsen skal kunne beregnes og dokumenteres. 
• Fotos af det nye udstyr, når det er installeret 
• Kopi af faktura for købet. 
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Hvad er det fordelagtigt at søge energisparetilskud til? 
Belysning  

• udskiftning til LED: Forhør med tilbudsgiver på lyskilderne om de kan formidle 
energisparetilskud. Hvis ja, er det den enkleste go billigste måde at løse opgaven på. 

 
Udskiftning af staldventilation 

• Større renoveringsprojekter: Ja. Energibesparelsen bør være mere end 50.000 kWh / år 
 
Udskiftning af varmekilder 

• Med stort energiforbrug og gamle kedler er der stadig et fornuftigt energisparetilskud at 
få. Forhør !  

• Udskiftning af kedler med varmepumper. Forhør ! 
 
Mælkekøling 

• Ved ombygning. Der bør spares mindst 50.000 kWh/ år, før det er lønsomt at søge 
tilskud. Forhør !  

 
Varmevekslere i bestående slagtekyllingestalde 

• En god investering, som er tilskudsberettiget Forhør ! 
 
 
Energisparetilskud ved nybyggeri – er vanskeligt opnåeligt 
For at opnå energisparetilskud ved nybyggeri skal man udføre en merinvestering i 
energibesparende teknik ud over dagens standard. 
Det betyder at man ikke kan få energisparetilskud til LED, lavenergiventilation, og forkøling af 
mælk samt til varmegenvinding fra mælken. 
 
Varmevekslere til nye slagtekyllingestalde 

• Her er det ind til videre muligt at opnå energisparetilskud. Forhør !  
 
 
Energibesparelser i boliger under 200 m2, samt tilskud til private 
Her skal der anvendes standard tilskudssatser. Til gengæld er såvel ”papirmølle” som tilskud 
meget mindre. Kunden bør selv søge tilskuddet, fx via en energispareportal som Energispare-
guiden fra Dansk Fjernvarmes Handelsselskab: http://www.energispareguiden.dk/ 
 
 
Ny energispareaftale pr januar 2017   
Den 16/12-2016 indgik energiselskaberne og Energiministeriet en ny energispareaftale 
gældende for årene 2017 – 2020. Den nye aftale betyder at man med nogle få undtagelser - 
kan få tilskud til investering i alt, som reducerer den forbrugte energimængde. 
 
I den nye aftale er kravene til beregninger og dokumentation strammet betydeligt. Dertil kom-
mer at alle paragrafferne i energispareaftalen nu kræves overholdt. Begge dele forøger i 
betragtelig grad arbejdet med at udarbejde dokumentation for energibesparelserne, sådan det 
kan godkendes af det energiselskab, der skal yde tilskuddet. 
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