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1. Gå ind på www.energikøb.dk 

2. Tryk på ”Ansøg Nu” knappen på forsiden 

3. Vælg nuværende varmekilde  

4. Tryk på ”Tilføj første besparelse” knappen 

5. Vælg den energiforbedring du vil foretage, ved at trykke på nedenstående 

valgmuligheder 

 Isolering 

 Vinduer/døre 

 Varmesystem 

 El & Lys 

6. Inde under den valgte kategori vælger du den type energiforbedring du vil 

foretage. 

7. Indtast stykantal eller m2 alt efter hvilken type energiforbedring du foretager. 

8. Tryk på ”Videre til installationsadresse” knappen eller tilføj yderligere 

energiforbedringer 

9. Opret dig som bruger, eller login hvis du har søgt om energitilskud før, og fået 

tilsendt login oplysninger på mail. 

10. Indtast post nr, systemet søger i BBR og vil selv tilknytte byen. 

11. Start med at skrive de første bogstaver i vejnavnet. Dit vejnavn vil komme frem 

på en drop down liste, nedenunder hvor du indtaster vejnavn. Vælg dit vejnavn 

på listen. 

12. Start med at skrive de første tal i dit hus nr. Dit hus nr vil komme frem på en drop 

down liste, nedenunder hvor du indtaster hus nr. Vælg dit hus nr på listen. 

13. Spørgsmålstegnet ovre til højre vil nu blive grønt hvis din bolig er fundet i BBR. 

Hvis det stadig er rødt, prøv at gentage proceduren en gang til. 

14. Bekræft betingelserne og tryk på ”Send til forhåndsgodkendelse” knappen. 

15. Du vil modtage en mail med loginoplysninger. 

16. Når din sag bliver forhåndsgodkendt, vil du modtage en mail hvor det bekræftes 

at du kan starte op på dit energiforbedrende tiltag. Du må godt indhente tilbud 

før du modtager din forhåndsgodkendelse. 

17. Når du har udført projektet, skal du logge ind på din bruger med de tilsendte 

login oplysninger, og tilknytte dokumentation for udført arbejde. Dokumentation 

kan være i form af faktura fra indkøbte materialer, eller faktura fra håndværker 

samt andre relevante dokumenter. 

18. Når du har tilknyttet den påkrævede dokumentation samt indtastet dine konto 

oplysninger, bekræfter du vores betingelser og trykker på ”Indsend sagen til 

endelig godkendelse” knappen. 

19. Vi vil gennemgå din sag, og enten godkende den, eller afvise den med en 

forklaring på hvad der mangler af dokumentation før sagen kan godkendes. 

20. Når din sag godkendes vil der gå 5-30 hverdage før tilskuddet overføres til det 

oplyste konto nr. 
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Vi står altid til rådighed med råd og vejledning vedrørende brugen af systemet, eller til dit 

energibesparende projekt. 

Kontakt os derfor gerne enten på E-mail: info@energikoeb.dk eller på Tlf. 71999044. 
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