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ENERGIAVISEN

Støtte til

energirenovering fra A-Z

- undgå at snyde dig selv

Spar penge og tjen penge
Cirka 43 procent af de
energimærkede bygninger i Danmark har energimærke E eller dårligere.
Du sparer penge, når du
energioptimerer din bolig,
fordi din udgift til el og
varme falder, og du tjener
penge, fordi din bolig stiger i værdi, for jo billigere
din bolig er i el og varme,
desto bedre energimærke og højere pris vurderes
den til.
For mange boligejere snyder sig selv
Energirenovering bliver
heldigvis mere og mere
udbredt, og måske er du
blandt de mange, der har
fået øjnene op for de økonomiske og miljømæssige
fordele, der er ved eksem-

pelvis at skifte til energirigtige vinduer, efterisolere og/eller skifte varmekilde. Ofte er din investering
tjent hjem på få år i sparet
energiforbrug, og så er der
endda en ekstra gevinst
at hente i form af energitilskuddet fra Sydfyns
Elforsyning. Det vidste
du måske godt, men hver
tredje dansker kender faktisk ikke til dette tilskud.
Få et kontant tilskud fra
dit forsyningsselskab
De danske energiselskaber er af staten pålagt en
vigtig opgave, som består i
at bidrage til reduktion af
energiforbruget, og som en
del af indsatsen søger selskaberne bl.a. at tilskynde
boligejere til at energirenovere ved at yde tilskud.

Du kan derfor søge tilskud fx hos Sydfyns Elforsyning, når du foretager
renoveringer, som kan
sænke energiforbruget i
din bolig.
Det er nemt at søge,
men det er ikke lige meget,
hvornår du søger. For at
komme i betragtning skal
du sende ansøgningen, før
du påbegynder dit energibesparende projekt. Der
gives et engangstilskud til
de energibesparende projekter, som Energistyrelsen har godkendt – se det
aktuelle katalog for standardværdier på www.energistyrelsen.dk.
Jo mere energi du sparer ved hvert enkelt renoveringstiltag, desto mere
får du i tilskud. Hvis du fx
udskifter 20 m2 2-lags ter-

www.svendborg-papirisolering.dk

Er du vinterklar?
ISOLERING
MED GARANTI
Få efterisoleret din bolig af en aut. Thermofloc
isolatør. Isoleringsattest med produktforsikring
på 20 mill. DKK udleveres på alle opgaver.

GRATIS TILBUD/OPMÅLING

TLF. 40 45 21 62

Isolering med Papirisolering er altid tætsluttende – uanset omgivelserne.
Du sikres ALTID en professionel isolering
uden kuldebroer.
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Bestil nu og udnyt
håndværkerfradraget!

Vi nærmer os vinter, og mange
husejere kan spare mange
penge, ved at få efterisoleret
deres hus med Papirisolering!
En efterisolering er typisk tjent
hjem på under 3 år.
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Isolering med batts omkring rør og andre
skæve former, er både bekostelig og
besværlig, samt vil ikke slutte tæt. Dårlig
isoleringsevne vil være uundgåelig.

v/ Johannes Jørgensen
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www.svendborg-papirisolering.dk

movinduer til Energiklasse A-vinduer, så udløser
det et tilskud på ca. 1.300
kr.
Håndværkerfradraget
i 2015
Håndværkerfradraget
er genindført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Ordningen i 2015
er den samme som i 2014.
♦ Fradraget er på op
til 15.000 kr. om året
inklusiv moms.
♦ Du kan kun få fradrag
for arbejdsløn.
♦ Arbejdet skal stå på
listen med godkendte
ydelser.
♦ Du skal betale for arbejdet senest 29. februar
2016.
♦ Læs mere på SKAT.dk

Fra 2016 omlægges ordningen, så den i højere grad
understøtter den grønne omstilling, bæredygtighed og klimaindsatsen.
Det betyder, at ordningen
for 2016 og 2017 er todelt,
så der kan opnås fradrag
for udgifter til løn for serviceydelser for 6.000 kr. pr.
person og for håndværksydelser for 12.000 kr. pr.
person. Udnyttes begge
fradragskategorier fuldt
ud, vil det samlede fradrag
pr. person altså udgøre i alt
18.000 kr.
Kom godt i gang med
energiforbedringer
I GO2Green ønsker vi, at
det skal være nemt og fordelagtigt for alle at spare
energi og skåne miljøet. På
GO2Greens grønne opga-

vebørs www.grønneenergitilbud.dk kan du komme godt i gang med energiforbedringer og få gratis og uforpligtende tilbud
fra lokale, energirigtige
håndværkere og leverandører af grønne løsninger.
GO2Green er en nonprofit-forening og tjener ikke
noget på at drive www.
grønneenergitilbud.dk.
GO2Green er et samarbejde mellem en række
lokale partnere inden for
håndværk, industri, forsyning, kommune, undervisning, pengeinstitutter m.fl., som alle arbejder
for at reducere energiforbrug og skabe grønne job
i Svendborg og Langeland
Kommune.

