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Få tilskud til BedreBolig-planer 

 
Kære Grundejerforeningsformand 

I 2016 giver Lyngby-Taarbæk Kommune igen tilskud til BedreBolig-planer, så 
husejere kan spare både penge og CO2, og få et bedre indeklima.  
 
Tilbuddet er en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes indsats for at nå målet om 
at reducere CO2-udslippet med 20 % inden 2020.  
 
Tilskud til de første 40 boligejere 

Lyngby-Taarbæk Kommune giver økonomisk tilskud til de første 40 husejere, 
der ønsker at få lavet en BedreBolig-plan. Planen viser hvilke energibespa-
rende løsninger, der passer til det enkelte hus.  
 
Planen koster 4.000 kr. inkl. moms, hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommune beta-
ler de 2.000 kr.  
 
Udførelsen af renoveringen betaler husejeren selv – til gengæld betaler ener-
gibesparelsen på sigt renoveringen. Husk at det er muligt at ’sælge’ energibe-
sparelsen til et energiselskab (spørg din håndværker), ligesom udførelsen af 
energibesparende tiltag er fradragsberettiget igennem Grøn BoligJob-ordning 
(håndværkerfradraget).  
Hvis huset er forholdsvist nyt eller nyrenoveret, kan det være begrænset 
hvilke tiltag rådgiveren kan foreslå. 
 
Oplysning om tilbuddet 

På kommunens hjemmeside www.ltk.dk/bedrebolig er det muligt at læse me-
re om tilbuddet og de forskellige tilskuds- og fradragsmuligheder. Men vi øn-
sker med dette brev, at give dig som grundejerforeningsformand mulighed 
for at informere dine medlemmer direkte om tilbuddet, hvorfor vi opfordrer til 
at du sender information om tilbuddet ud til medlemmerne i din grundejerfor-
ening.  
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Gratis telefonisk energirådgivning 

Borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune kan også få gratis telefonisk rådgivning 
om alt fra efterisolering og jordvarme, til råd om valg af sparepærer mm. på 
tlf. 70 333 777. Rådgivningen er uvildig og udføres af EnergiTjenesten.  
 
Sådan gør husejeren, hvis man vil have tilskud til en BedreBolig-plan: 

 
1. Kontakter Lyngby-Taarbæk Kommune ved at sende en mail til  

varme@ltk.dk, om at man ønsker tilskud til en BedreBolig-plan. En 
BedreBolig-rådgiver fra EnergiTjenesten kontakter husejeren.  

2. Før besøget: Husejeren sender informationer om sit hus til Energi-
Tjenesten. 

3. Kortlægning af muligheder og plan: En BedreBolig-rådgiver fra 
EnergiTjenesten kommer hjem til husejeren, og de gennemgår boligen 
sammen. Husejeren får efterfølgende en BedreBolig-plan. 

4. Husejeren får en regning på 2.000 kr. inkl. moms for selve pla-

nen. Kommunen har betalt den første halvdel 
5. Projektering og udførelse: Husejeren kontakter en håndværker til 

at udføre tiltagene på boligen, hvis dette ønskes.  
6. Husejeren vil eventuelt blive kontaktet af EnergiTjenesten som 

følger op på, om de husejere som har fået tilskud til BedreBolig-
planen, har gennemført de anbefalede tiltag. 

 

 
 
Venlig hilsen 
 
 
Tina Reinicke 

Klimakoordinator 


