
Sådan har danskerne fået del i Bygningspuljen

Bygningspuljen kan søges af boligejere til 
energi  forbedring af helårsboliger. Der er 
foreløbig givet tilsagn om tilskud til forbedringer 
for ca. 1,2 mia. kr. i hele Danmark.

Tilskud fordelt på regioner
Samlet set er der givet tilsagn om tilskud for ca. 
1,2 mia. kr. til de ca. 40.000 ansøgninger, der er har 
fået tilsagn om tilskud.

Det samlede beløb, der i sidste ende 
bliver udbetalt, kender vi ikke endnu. Det 
skyldes, at pengene først bliver udbetalt, når 
energiforbedringerne er udført.

Sådan kan I bruge Energistyrelsens data
I kan finde opdaterede data til tilsagn til tilskud i 
jeres region på SparEnergi.dk. 

Figur 1 - Hvor er der givet tilskud?
Kortvisning af antal tilsagn og tilsagnsbeløb fordelt på regioner 
og kommuner. Det samlede beløb, der i sidste ende bliver 
udbetalt, kender vi ikke endnu. Det skyldes, at pengene først 
bliver udbetalt, når energiforbedringerne er udført.

Figur 2 - Hvad er der givet tilskud til?
Lagkagevisning af hvordan tilsagnene fordeler sig mellem 
isolering, vinduer, drift af boligen og skift til varmepumper. 

Figur 3 - Hvor mange tilsagn er der givet?
Bygningspuljen åbnede første gang i 2020. Boligejerne 
har kunnet søge om tilskud i foreløbig 4 runder, og det har 
resulteret i 39.573 tilsagn om tilskud til energiforbedring af 
helårsboliger.
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Region Beløb
Nordjylland 113,79 mio kr. 
Midtjylland 239,67 mio kr.
Syddanmark 266,50 mio. kr.
Sjælland 227,27 mio. kr.
Hovedstaden 309,59 mio. kr.


