
 

Aftale om tilskud til energirenoveringer i private boliger  
 
Mellem 
 
Svendborg Kommune 
CVR nr. 29 18 97 30 
 
og  
 
Tange og Partners 
CVR nr: 21291579  
 
Gældende for 2020 
 
 
Projekt:  Energirenoveringshjulet 
 
Støtte:  60.000 kr. (eksklusiv moms). 

Støtte udbetales i delrater hver gang 5-10 huse er færdigmeldte som 
energirenoverede. 
 
Tilskuddet udbetales i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af 
byer, se bilag 1. Tilskuddet betyder, at alle husejere i Svendborg 
Kommune via Bæredygtigt Fællesskab kan få adgang til gratis og 
uvildig vejledning omkring energirenovering af deres boliger. 
 

Vilkår for udbetaling 
af støtte: Tange og Partners forestår overordnet projektet, det vil sige, de 

er projektholder.  
 
Tange og Partners udfører uvildig energivejledning til boligejere. 
Boligejerne tilbydes energivejledning og energirapport med 
anbefalinger til energitiltag for en egenbetaling på 750 kr. Det er 
frivilligt for husejeren at gennemføre de anbefalede 
energirenoveringer, og det er op til husejeren at beslutte, hvilket firma 
der i så fald skal udføre opgaven. 
 
Før hver tilskudsrate kan udbetales fra Svendborg Kommune, 
indsender Tange og Partners dokumentation for, at 5-10 huse er 
færdigmeldt med gennemførte energirenoveringer. Det vil sige, der er 
opnået besparelser på boligens el og varmeforbrug. Disse besparelser 
forventes i gennemsnit at ligge på minimum 4.000 kWh. 
 
Dokumentationen for, at der er opnået energibesparelser vil være kopi 
af fakturaer for det gennemførte arbejde (materialekøb og/eller 
håndværkerregninger). Tange og Partners indgår aftale med hver 
enkelt husejer. Er der tale om gør-det-selv-projekter, skal der foruden 
dokumentation for de indkøbte materialer vedlægges en underskrift 
fra Tange og Partners, som bekræfter, at arbejdet er udført.  
 
Der skal samtidig indsendes oplysning om, hvor mange kWh, der er 
opnået som besparelse for hvert færdigmeldt hus. 
 



 

Som yderligere betingelse for at kommunen kan udbetale tilskuddet, 
skal der foreligge fuldmagt fra boligejeren til at Tange og Partners kan 
søge og modtage støtte på boligejerens vegne. 

 
Tidsfrist:  Kontrakten er tidsbegrænset og udløber den 31. december 2020. 
 
Udbetaling af tilskud: Ved opgavens færdiggørelse (5-10 huse regnes som én opgave). 
 
Mislighold af aftalen: Svendborg Kommune kan kræve tilskuddet tilbagebetalt, hvis 

tilskuddet er udbetalt på falske forudsætninger, eller projektholder 
groft forsømmer sine forpligtelser eller i øvrigt handler svigagtigt.  

 
 Regninger sendes inklusiv moms. 
  
 
 
 
 
Dato ……………………………………………….  Dato …………………………………………………….. 
 
 
 
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 
For Svendborg Kommune   For Tange og Partners 
 
  



 

 
Bilag 1 – januar 2020 

 
Redegørelse for at tilskud til Tange og Partners kan udbetales efter lov om 
byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven). 
 
Projektet 
Tange og Partners udfører projektet ”Energirenoveringshjulet”. Det har til formål at hjælpe 
husejere til at beslutte og udføre energirenoveringer i deres huse. Gennem projektet bliver 
husejere tilbudt uvildig energivejledning. 
 
Svendborg Kommune udbetaler tilskud for hver 5-10 huse, som meldes energirenoveret. Der 
udbetales 3000 kr. per hus. 
 

Organisationsdiagram for projektet: 

 
 

 
Lovlig udbetaling efter byfornyelsesloven  
Efter byfornyelseslovens § 98, stk. 2. kan kommunen yde støtte af egne midler, altså uden 
refusion fra staten, til byfornyelsesforanstaltninger, der ikke i øvrigt kan ydes støtte til efter 
loven. 
  
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektet ”energirenoveringshjulet” kan indeholdes 
indenfor byfornyelseslovens § 98, stk. 2.  
 
Alle husejere i Svendborg kommune kan gøre brug af aftalen omkring energirenoveringshjulet. 
Det er derfor vores konklusion, at støtten kommer en bredere saglig afgrænset kreds af 
kommunens borgere til gode. Det er ligeledes vores vurdering at energirenoveringer ligger 
indenfor formålet med byfornyelsesloven, der blandt andet er at skabe velfungerende og sunde 
boliger. 
  
Ifølge byfornyelsesloven er det boligejeren. der ansøger om støtte, og det er boligejeren, der 
får støtten udbetalt efter endt arbejde. 



 

 
Svendborg kommunes vilkår for at kunne udbetale støtte til Tange og Partners 
 

 Tange og Partners kan efter aftale med kommunen, søge kommunal støtte på vegne af 
den enkelte husejer. Det er derfor en forudsætning, at boligejeren giver Tange og 
Partners fuldmagt til at søge og modtage støtte på deres vegne. 

 
 Støtten udgør et fast beløb på 3.000 kr. til energivejledning for den enkelte husejer.  

 
 Husejeren skal dokumentere sine afholdte udgifter til Tange og Partners. 

 
 Tange og Partners afrapporterer og dokumenterer gennemførte energirenoveringer i de 

enkelte boliger til kommunen, før tilskuddet udbetales.  
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