Gode råd om energirenovering
Der er mange ting at holde styr på, når man skal
igang med at energirenovere. Vi har samlet
nogle gode råd til dig her.
Indhent tilbud
Hent altid mindst to tilbud – og gerne tre, så du har et
sammenligningsgrundlag – og sørg for at give samme
beskrivelse af opgaven til leverandørerne, så du kan lave en
reel sammenligning. Hvis du har brug for hjælp til at vurdere
tilbud, så kontakt os endelig.
Få tilskud til energiforbedringerne
Du kan søge tilskud til energiforbedringerne – men husk at
du skal søge om tilskuddet, INDEN du bestiller håndværker
eller materialer. Du kan bl.a. få tilskud, når du efterisolerer,
skifter vinduer og meget andet. Det vil som oftest være dit
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energiselskab, som udbetaler tilskuddet, og mange gange
foregår det enkelt og let via en hjemmeside, hvor du bliver
guidet igennem og får beløbet udbetalt direkte på din konto.
Tilskuddet varierer - fra få hundrede kroner til flere tusinde
kroner – det afhænger af, hvilke forbedringer du laver.
BoligJobordningen
Den nye Bolig Jobordning i 2016 og 2017 skal understøtte
den grønne omstilling. Fradraget er på 12.000 kr. pr. person,
der er over 18 år i husstanden pr. år for arbejdsløn til
håndværksydelser til energiforbedringer. Der kan yderligere
søges et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til
serviceydelser fx rengøring, børnepasning og havearbejde.
Dette arbejde behøver altså ikke gå til energirenoveringer,
men kan også bruges i forbindelse med den grønne omstilling.
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Få lavet en god aftale med din håndværker
Uanset om det er et stort eller lille projekt, du går i gang
med, er det vigtigt at få lavet gode, robuste aftaler med
din håndværker. Mindre projekter – fx. isolering af loft,
udskiftning af vinduer eller fyr – kan som regel fint håndteres
med håndværkerens tilbud som aftalegrundlag. Hvis du er det
mindste i tvivl om, hvad jeres aftale indeholder, er det bedre at
spørge en gang mere. Sørg for at aftaler er nedfældet på skrift
– fx på mail eller som referat af møder.

Din ægtefælle kan også få håndværkerfradrag
Selvom begge ægtefæller ikke står anført som ejere af huset,
kan begge parter opnå fradrag. Det kræver blot, at parret er
gift på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde
udføres.

Læs mere om tilskud her
http://www.energitjenesten.dk/hvad-er-salg-af-kwh-besparelser.html

Læs mere om energirenovering
https://www.bolius.dk/koereplan-til-renovering-af-dit-hus-16601/

Find en lokal håndværker
https://energi2020.dk/landbyenergi/håndværkerliste
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