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Grøn screening/revurdering – Spørgsmål og svar: 
 

 
For alle renoveringsstøttesager på ventelisten i 2020 og 2021 skal der gennemføres en 

Grøn screening eller en Grøn revurdering. Det er en supplerende ansøgning, der beskriver 
grønne tiltag, som oplagt kan indpasses og supplere den oprindelige ansøgning og 
Helhedsplan. 

 
Hvor ansøges om økonomisk støtte til ”Grønne tiltag”? 
På Driftsstøtteportalen har hver renoveringssag et faneblad – fra 4. januar 2021 - hvor 

de konkrete tiltag indberettes. Link: https://driftstoette.lbf.dk/ 
 
Hvad forstås ved ”Grønne tiltag”? 

I denne sammenhæng er Grønne tiltag at forstå som løbende og vedvarende energi-
besparelser, der kan måles i KWh/år. 

 
Hvad er en revurdering? 
Ejendomme med energimærke E, F og G samt ejendomme uden et energimærke skal 

gennemføre en Grøn revurdering. Helhedsplanen skal revurderes og gentænkes med 
udgangspunkt i indfrielse af mulige og rentable energibesparelser i afdelingen.  
 

Et ”lavt” energimærke indikerer, at der findes et stort potentiale for energibesparelser. 
Revurderingen og prioriterede forslag til Grønne tiltag kan udformes som et tillæg til 
eksisterende Helhedsplan. 

 
Prioriterede, mulige og rentable energisparetiltag skal indberettes til Landsbyggefonden 
via Driftsstøtteportalen. 

 
Hvad forstås ved rentabilitet? 
Rentabilitet for de enkelte tiltag beregnes af Landsbyggefonden. I beregningen indgår 

investering, levetid, driftsudgifter, låneomkostninger og forventede energibesparelser.  
 
Kan for eksempel solceller være et støttet Grønt tiltag? 

Solceller kan være et støttet tiltag hvis det er rentabelt. Der er ingen ”positivliste”, så 
alle rentable tiltag er muligt under hensyntagen til de økonomiske rammer.  
 

Boligafdelingen skal foretage en prioritering af forslåede tiltag, med vægt på at opnås 
størst mulig energibesparelse inden for de økonomiske rammer. 
 

Kan en boligafdeling gennemfører ustøttede tiltag? 
Ja. Ustøttede tiltag eller tiltag med delvis støtte er både forventeligt og ønsket i sammen-
hæng med Grøn revurdering.  

 
Vil et Grønt tiltag altid blive støttet 100%? 
Nej. Som eksempel kan en efterisolering af et tag være delvist støttet.  

 

https://driftstoette.lbf.dk/


   

Hvem prioriterer de forslåede / mulige tiltag? 
Boligorganisationen skal prioritere det indberettede tiltag. 
 

Kan Grønne tiltag opnå mere end de 5% tillæg til anskaffelsessummen? 
Nej. Et 5% tillæg er et maksimum for støtte specifikt til Grønne tiltag. 
 

Hvordan beregnes de 5% tillæg til anskaffelsessummen?  
Et 5% tillæg kan højt være 5% af den støttede anskaffelsessum ved skema A / tilsagn, 

svarende til det orange felt i standardbudgetark på driftsstøtteportalen.  
 
Der kan ikke ske indeksering. 

 
Hvad er energimærke efter renovering? 
Energimærke efter renovering er et – teoretisk – nyt energimærke for den nyrenoverede 

ejendom. De nye tiltag skal betragtes som gennemført og indgå i beregningen.   
 
Hvem indberetter grøn screening? 

Indberetningerne skal attesteres af en uvildig energikonsulent fra et certificeret firma, 
der kontrollerer og står inde for de beregnede energibesparelser.  
 

Hvordan sagsbehandles grøn screening/revurdering?  
Grøn screening/revurdering sagsbehandles i et særskilt forvaltningsmæssigt spor indtil 
afklaring af de ekstra grønne tiltag har fundet sted. Afklaringen vil herefter indgå i den 

almindelige skemabehandling ABC, hvor kommunalbestyrelsens stillingtagen forbe-
holdes. 
 

 


