
Står du overfor at skulle skifte vinduer og døre til klima-
venlige produkter? Og vil du have del i  den første pulje 
i 2021 som er på 645 mio? Så er det ved at være tiden til 
at sende ansøgningen ind.

Der åbnes op onsdag den 7. april kl 10.00 på   
www.sparenergi.dk/tilskud. Lidt nede på siden finder du, 
hvordan du søger og den skal du bare følge trin for trin.

Vi står som altid klar til at hjælpe dig med at forberede 
ordren og afklarer evt. spørgsmål på forhånd.

Her er 5 ting, som er godt at vide, inden du søger:

•  Du skal søge om tilskud før projektet på begyndes.  
Du må gerne indhente tilbud, men der må ikke være 
en underskrevet aftale med en håndværker eller bestilt 
materiale.

•  Kunden kan ikke både få håndværkerfradrag og tilskud 
fra Energistyrelsen til samme projekt.

•  Bygningen skal være energimærket før der kan søges 
om tilskud. Hvis ikke du har en energimærket bygning, 
skal du have fat i en energikonsulent for at få det lavet.

•  Der skal søges online på Energistyrelsens hjemmeside 
www.sparenergi.dk/tilskud.

•  Når du har søgt og fået tilsagn om at tilskuddet er givet, 
kan der laves aftale med en håndværker og der kan 
bestilles materiale.

Du har herefter 2 år til at få projektet udført.

2 ENERGIKLASSER
Der er 2 energiklasser du kan få tilskud til. 

Energiklasse 1: Uw 0,84 >= Uw > 0,76 lavest tilskud
Energiklasse 2: Uw <= 0,76 højst tilskud

For Cetonia-produktsortimentet fra FP Gruppen, gælder 
det, at der kan søges i både klasse 1 og klasse 2.

Energiklasse 1: Porthos A+     
Energiklasse 2: Porthos+ og Aramis

SKAL DU HAVE NYE KLIMAVENLIGE TRÆ/ALU 
VINDUER OG DØRE I NÆR FREMTID?

Så kan du få del i Energistyrelsens Bygningspulje.
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