
 

 
 
 
 

Tilskud for energibesparelser 
 
Ejendom 
Gade/nr. Postnummer/by 

Ejer 
Navn  

Telefon Mailadresse 

 
Samlet tilskud til dig (udfyldes evt. af forsyningen) 
 

  
kWh Tilskud pr. kWh Tilskud i kr. 

Varmeanlæg 
  1,00 kr.   

Klimaskærm 
  1,00 kr.

Elbesparelser 
  0,45 kr.

I alt 
      

 
Tilskuddet udbetales via Nemkonto. Beregningen er foreløbig og fastsættes endeligt, når arbejdet er udført. 
 
Indberet energibesparelser til Albertslund Forsyning og få tilskud 
Bliver du forsynet med fjernvarme fra Albertslund Forsyning, kan du med dette skema indberette dine planer 
om energibesparende projekter og få et tilskud til energibesparelser. HUSK at søge tilskud FØR, at projek-
tet ordres og materialer bestilles! HUSK at tage billeder af førsituationen – eksempelvis af de gamle 
vinduer. Spørg gerne om råd, hvis du er i tvivl . Skemaet sendes til: 
 
Albertslund Forsyning 
Vognporten 9 
2620 Albertslund 
 
Skemaet kan også sendes pr. mail til: niels.hansen@albertslund.dk 
 
Pengene stammer fra Albertslund Kommunes Energispareaktivitetsplan, finansieret over varmeregningen.  
 
Når arbejdet er afsluttet, skal du orientere Albertslund Forsyning for at få udbetalt tilskuddet. Send dokumenta-
tion for arbejdets udførelse, f.eks. en kopi af faktura. Skemaet er en forenklet version af de mange muligheder, 
der findes for energisparetiltag. De angivne standardværdier forudsætter at en række betingelser er opfyldt, 
hvorfor der kan komme senere rettelser til det indsendte skema. Der kan være konkrete tiltag til energibespa-
relser, som ikke er medtaget i skemaet. Spørgsmål til skemaet og spørgsmål vedrørende tilskud til energibe-
sparelser kan rettes til Niels Hansen, Albertslund Forsyning, på ovenstående mail eller på tlf. 4368 6859. Der 
er flere begrænser for tilskud – læs eventuelt de ofte stillede spørgsmål om Energiselskabers Energispareind-
sats på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk 
 
Undertegnede erklærer hermed, at oplysningerne i dette skema er korrekte, og at Albertslund Forsy-
ning (Cvr. 66137112) har eneretten til at indberette de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen 
i ht. bekendtgørelse nr. 619 af 22. maj 2018. Energibesparelsen kan ikke overdrages til andre. 
 
Dato Underskrift 



 

 Side 2 af 4 

 

Varmeanlæg 
 
Nu Efter Antal 

stk. 
Standard besparel-
se kWh 

Besparelse kWh 

    

 
Udskiftning af fjernvarmeunit incl. vandvarmer 
 
Direkte tilslutning Direkte tilslutning 1.510
Indirekte tilslutning Indirekte tilslutning 

2.190
Gælder for anlæg installeret før 1990. Angiv gerne model før og efter, samt årgang. Der ydes alene tilskud til en 
”Plusinstallation”. Se evt. http://svk.teknologisk.dk for flere oplysninger. 

Udskiftning af varmtvandsbeholder/veksler 
 

Kappebeholder Ny beholder 1.935

Kappebeholder Ny veksler 2.715

Ældre veksler Ny veksler 788   
Angiv gerne navn og model, samt årgang, for hhv. den tidligere og den nye model. Kun tilskud til Plusbeholder/-
veksler. Værdierne for udskiftning af beholder gælder ældre kappebeholdere. Se evt. http://svk.teknologisk.dk for fle-
re oplysninger. 

Udskiftning af radiatorventiler 
 
Ventiler uden for-
indstillilng 

Elektroniske radia-
tortermostater 215

Ventiler med forind-
stilling 

Elektroniske radia-
tortermostater 135

Max. 8 pr. bolig. 
 

Isolering af rør 
 
Uisoleret Isoleret 1  

1Antal meter rør. Angiv gerne isolering før og efter i W/C/m. Max. tilskud til 20 meter. 

 
Andre energiforbedringer på varmeanlæg 
 
Manuel eller selv-
virkende ventil Vejrkompensering 1.220

   

        
Vejrkompenseringsanlæg, opsætning af ekstra radiator, udskiftning af radiatorer, m.v. 

Samlet energibesparelse på varmeanlæg   
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Klimaskærm 
 
Nu Efter Antal m² Standard besparel-

se kWh/m² 
Besparelse kWh 

          

 
Vinduer og døre 
 
 2 lag termovindue A vindue 277,5
 2 lag termovindue B vindue 170
   
      

Kontakt gerne værket i tvivlstilfælde. De angivne værdier er ved udskiftning af hele vinduet med karm. Besparelsen 
afhænger af hvor mange lag glas det gamle vindue havde (samt kvalitet) – og hvad man erstatter det med. 

 
Isolering af loft/tag 
 

 0 mm  300 mm 

 100 mm  300 mm 

 150 mm  300 mm   

  
Kontakt gerne værket i tvivlstilfælde. Der er mange forskellige muligheder. Se evt. http://svk.teknologisk.dk for flere 
oplysninger. 

 
Hulmursisolering 
 

Uisoleret hulmur Indblæst i hulrum  0   

  
Der må ikke længere ydes tilskud til hulmursisolering. 

Udvendig efterisolering 
 

        
Kontakt gerne værket i tvivlstilfælde. 
 

Andre energiforbedringer klimaskærm 
 

    

    
Andre energiforbedringer kan være isolering mod gulv, kælderisolering, andre glastyper, andre isoleringstykkelser, 
m.v. Kontakt værket i tvivlstilfælde. 

 
Samlet energibesparelse på klimaskærm   
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Elbesparelser 

 
Nu Efter Antal 

stk. 
Standard besparel-
se kWh 

Besparelse kWh 

    

 
Diverse eludstyr 
 
Trinreguleret cirku-
lationspumpe 

Trinløs regulerbar 
cirkulationspumpe 280

   
Skriv model nu og efter. 

 
Andre elbesparelser 
 
  

  

  
    

 
 
Samlede elbesparelser 
 

HUSK AT SØGE FØR DU ACCEP-
TERER ET TILBUD FRA EN HÅND-
VÆRKER OG FØR DU BESTILLER 
MATERIALER. 
 

HUSK FØRBILLEDER INDEN 
HÅNDVÆRKERNE GÅR I GANG. 
 

 

 

Der er mange muligheder for at lave fejl i ansøgningsprocessen. Derfor kan der 
ske ændringer, når der er klarhed over, hvad der rent faktisk er udført.  
 
Alle energibesparelser er hentet fra Standardværdikatalog for energibesparelser. 
Af pladshensyn er en del udeladt fra dette skema. Hvis du ikke kan finde en 
værdi, der passer til dit projekt, så kan du kigge i kataloget for at hente hjælp. 
Adressen er: 

svk.teknologisk.dk


