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Planlægger du at lave energibesparelser i din ejendom? 

 
Dine energibesparelser kan være penge værd 
Når du gennemfører energiforbedringer derhjemme, får du en mindre energiregning – og du sender en 
mindre regning videre til miljøet. Den udvikling vil Rønne Varme A/S gerne være med til at fremme. 
Derfor tilbyder vi dig nu vejledning om potentielle energibesparelser i din ejendom og vi giver samtidig 
et kontant tilskud til de energiforbedringer du vil gennemføre. 
I forbindelse med tilskuddet giver du os samtidig eneret til at indberette dine realiserede energibesparel-
ser til Energistyrelsen. 

Hvad kan du få tilskud til? 
Du kan få tilskud til følgende energibesparelser: 
 Forbedring af dit varmeanlæg (ny unit - når denne ikke indkøbes via RVV, cirkulationspumper, radia-

torventiler, isolering af rør mm) 
 Isolering af loft, tag, vægge, gulv mm. 
 Udskiftning af vinduer/døre og energiruder 
 
Du kan ikke få tilskud til allerede gennemførte eller igangværende energibesparelser. 
Nybyggeri og tilbygninger er heller ikke omfattet af ordningen. 
Vi udbetaler ikke tilskud på under 100 kr. 

Hvem er omfattet af ordningen? 
Ordningen omfatter alle boliger og virksomheder herunder villaer, ejendomme, virksomheder og land-
brug, offentlige bygninger m.m. Tilskudsordningen gælder indtil 1. maj 2016 

Hvordan gør du? 
 De planlagte energibesparelser anføres på vedlagte skema, forsynes med dato og underskrift og 

fremsendes til Rønne Varme A/S, inden arbejdet igangsættes eller der indgås aftale med håndvær-
kere. 

 Rønne Varme A/S beregner den konkrete energibesparelse og returnerer accept til dig. 
 Du igangsætter og gennemfører energibesparelsesaktiviteterne. 
 Når de planlagte energibesparelser er gennemført, markeres dette på skemaet som forsynes med 

underskrift og dato. Kopi af dette skema returneres til Rønne Varme A/S sammen med dokumentati-
on af, at energibesparelsen er gennemført - f.eks. i form af kopi af betalt faktura samt oplysning om, 
hvem der har udført arbejdet. 

 Betalingen på 0,45 kr. pr. realiseret kWh energibesparelse udbetales til dig. 
Er du fjernvarmekunde hos Rønne Varme A/S udbetales tilskuddet som fradrag på din førstkommen-
de fjernvarmeopkrævning. Er du ikke kunde hos os udbetales tilskuddet kontant. 

Hvad skal du huske? 
Du skal have modtaget accept fra os på udbetaling af tilskud inden du påbegynder/ordrer arbejdet.  
Når du har gennemført de planlagte forbedringer, skal du bekræfte overfor os at arbejdet er udført. 
Derefter udbetaler vi tilskuddet til dig. Bemærk at vi ikke udbetaler tilskud på under 100 kr. 
Vi skal modtage din bekræftelse senest 15. januar året efter det år hvor energibesparelsen er gennem-
ført. Har du eksempelvis udført energibesparelserne i 2016 skal vi have modtaget din bekræftelse se-
nest den 15. januar 2017 ellers bortfalder tilsagnet om tilskud. 
 
Husk at tilskuddet kun gælder fremtidige forbedringer og kun hvis vi har modtaget skemaet inden du 
går i gang. Vi forbeholder os ret til at foretage stikprøvekontrol senere. 

Har du spørgsmål? 
Har du spørgsmål til tilskudsordningen og hvilke besparelser du kan ansøge om tilskud til er du selvføl-
gelig meget velkommen til at kontakte os. Har du brug for hjælp til at udfylde skemaet eller vejledning  
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Tilbud fra håndværker 
———————————- 
———————————- 
———————————- 
———————————- 
———————————- 
———————————- 
———————————- 

Du overvejer at få udført energi-
forbedringer på din ejendom. 
Du indhenter evt. tilbud fra hånd-
værkere. 

Sagsforløb for ansøgning om tilskud til energibesparelser 

Du udfylder ansøgningsskema fra 
Rønne Varme A/S, underskriver 
og fremsender det til os, hvorefter 
vi beregner din samlede energibe-
sparelse. 
Du må gerne vedlægge tilbuddet 
fra håndværkerne 

Rønne Varme A/S returnerer an-
søgningsskemaet med accept af 
tilskud, normalt indenfor 1-2 hver-
dage. 
Du kan nu træffe aftaler med 
håndværkerne og igangsætte ar-
bejdet 

Du får udført dit energiforbedren-
de arbejde og underskriver fær-
digmeldingen på ansøgningsske-
maet. 
Skemaet returnerer du herefter til 
Rønne Varme A/S. 
Husk kopi af regningerne fra 
håndværkerne 

Rønne Varme A/S færdigbehand-
ler sagen og udbetaler herefter 
tilskuddet efter gældende regler 
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