Udbetaling af tilskud i forbindelse med installation af
varmepumpe
For at få tilskud fra Energistyrelsen udbetalt efter installation af en varmepumpe, er der en række oplysninger, som skal sendes
retur til Energistyrelsen. På de næste sider er der en gennemgang af kravene, og til sidst er der en skabelon, som kan udfyldes og
sendes retur til Energistyrelsen.

Vejledning
Udbetaling af tilskud sker ved at indsende følgende til Energistyrelsen.
1. Projektregnskab for hele projektet.
2. Kopi af fakturaer for alle udgifter.
3. Dokumentation for betalte udgifter, fx kvittering fra VE-installatøren eller udskrift fra netbank.
Energistyrelsen kan have stillet særlige krav i tilsagnsbrevet. I så fald er det disse krav, I skal opfylde.
Materialet skal indsendes til Energistyrelsen senest 30 dage efter projektet er afsluttet, og senest 2 år efter
modtagelsen af tilsagn fra Energistyrelsen.

Brug skabelonen for projektregnskabet på næste side.
Skabelonen sikrer, at Energistyrelsen modtager alle de relevante oplysninger.

Fakturaerne fra håndværkerne skal være påført følgende oplysninger:
1. VE-installatørens CVR-nummer eller andet nationalt identifikationsnummer.
2. Navn på bygningsejer og den adresse arbejdet vedrører.
3.De materialer og produkter, der er indkøbt og det arbejde, der er udført i forhold til det tilskudsberettigede projekt.
Det bør fremgå specifikt, hvilken varmepumpe, der er installeret, herunder varmepumpens modelnummer og
energimærke.
4. Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet.
Indeholder fakturaerne udgifter, der også vedrører andre arbejder end det, der er opnået tilsagn om tilskud til,
fx andet el eller VVS-arbejde, skal det fremgå af de enkelte fakturaer, hvilke dele der vedrører tilskuddet.

Billeddokumentation
Vi anbefaler, at der tages billeder af installationen, før arbejdet går igang.
Billeddokumentationen bør omfatte billeder af fyrrummet og de installationer, der skal udskiftes, så det er let at dokumentere førsituationen. Hvis det er muligt, så tag også gerne et billede af fyrets serienummer og lignende unikke kendetegn.

Udbetaling af tilskud i forbindelse med installation af
varmepumpe
Projektregnskab for udbetaling af tilskudsmidler fra bygningspuljen til installation af varmepumpe.

Oplysninger om den bygning, ansøgningen omfatter.
Adresse:
Postnummer:

By:

Ansøgningens nummer (jf. tilsagnsbrev fra Energistyrelsen, fx BYP-1234):
Navn (på den VE-installatør- eller VE-montørvirksomhed, der har installeret varmepumpen):

CVR-nr. på VE-installatør- eller VE-montørvirksomhed:
Startdato for udførelsen af arbejde:

Slutdato for udførelsen af arbejdet:

Projektregnskab og oversigt over fakturaer
Nummer på faktura:
		

Total:

Beskrivelse af det arbejde, fakturaen vedrører:

Beløb:

0

Projektregnskabet udfyldes med fakturanummer på den faktura, udgiften vedrører for at gøre det let at adskille de enkelte fakturaer
fra hinanden.

