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Indledning og overblik

Efter de nye regler om tilskud til varmepumpe-installationer, er tilskud nu blevet et anliggende direkte mellem Energi-styrelsen og dig 

som boligejer – uden ”mellemhandlere”. Derfor har du ansvaret for selv at indsende din ansøgning om tilskud – og du får efter endt 

installation dit tilskud overført direkte til din NemKonto.

Men systemet – og reglerne – er åben for, at du kan få bistand til udarbejdelsen af din ansøgning. Det kan være fra os hos ENOVA A+

eller fx fra et familiemedlem. Derfor giver vi dig i det følgende først en gør-det-selv trin-for-trin-vejledning til udarbejdelsen af din 

ansøgning, hvis du udfører den helt selv. Herefter får du en vejledning til, hvordan du kan udarbejde ansøgningen med hjælp fra 

andre.

Indholdsfortegnelse

1. Vejledning 1: Hvis du udarbejder hele ansøgningen selv – det tager ca. 10-15 minutter (s. 3)

2. Vejledning 2: Hvis du vil invitere fx et familiemedlem eller ENOVA A+ med på udarbejdelsen af ansøgningen (s. 21)

3. Vejledning 3: Hvis du via skærmdeling vil have os til at guide dig igennem ansøgningen på din egen skærm (s. 30)

4. Vejledning 4: Hvis du skal arbejde på din ansøgning ad flere omgange – eller senere rette eller se status på den (s. 35)

Bliver du i tvivl om noget undervejs, eller har du brug for hjælp, så hold dig ikke tilbage med at kontakte os på tlf. 72 11 80 88.

God arbejdslyst – Team ENOVA A+
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Vejledning 1
Hvis du udarbejder hele ansøgningen selv
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Trin 1: Forberedelse: Hent dokumentation for ejerskab (1/4)

Bemærkninger

Du skal kunne dokumentere, at du er
ejer af den bolig, der søges tilskud til.
Det gør du nemmest ved at hente en
udskrift fra Tinglysningsretten.

1. Gå til www.tinglysning.dk

2. Vælg ”Forespørg uden log ind”
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http://www.tinglysning.dk/


Trin 1: Forberedelse: Hent dokumentation for ejerskab (2/4)

Bemærkninger

1. Vælg ”Fast ejendom”
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Trin 1: Forberedelse: Hent dokumentation for ejerskab (3/4)

Bemærkninger

1. Indtast din adresse og klik på ”Søg” 

2. Når din adresse er fundet i systemet, 
så klik på ”Tingbog”
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Trin 1: Forberedelse: Hent dokumentation for ejerskab (4/4)

Bemærkninger

Gem nu din tinglysningsrapport som PDF 
et sted lokalt på din computer. Sådan 
gør du:

1. Tryk ”ctrl + p”

2. Vælg ”Gem som PDF” i udskrifts-
vinduet
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Trin 2: Forberedelse: Udfyld ansøgererklæringen

Bemærkninger

1. Åbn og udprint Tro- og loveerklæ-
ringen, som er vedlagt som Word-fil 
sammen med denne vejledning

2. Læs og afkryds alle 5 punkter under
”Udfyldes af alle ansøgere”. De 
øvrige punkter er ikke relevante og 
skal ikke udfyldes.

3. Anfør nederst på side 2 dit navn, 
dato og underskrift

4. Scan eller tag et billede af begge
sider og gem filen lokalt på din 
computer samme sted som 
tinglysningsrapporten.
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Trin 3: Log ind på Energistyrelsens ansøgningsportal

Bemærkninger

Du får adgang til ansøgningsskemaet 
på følgende adresse: 
https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login

Log ind med NemID
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https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login


Trin 4: Registrér dine personlige oplysninger i portalen

Bemærkninger

Først skal du registrere dig som bruger 
på Energistyrelsens nye ansøgnings-
portal.

1. Udfyld dine personlige oplysninger

2. Sørg for at krydse af i ”Notificér”, så 
du får besked på mail, når der er nyt
om din ansøgning og til sidst, når den 
bliver godkendt.

3. Klik på ”GEM”
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Trin 5: Opret din ansøgning

Bemærkninger

Når din profil er oprettet, kan du nu 
oprette din ansøgning:

1. Klik på ”OPRET ANSØGNING”

På denne side vil du også senere kunne 
få overblik over din ansøgning, se status 
eller invitere en tredjepart med ind på 
udarbejdelsen af en igangværende 
ansøgning (se Vejledning 4, s. 35). 
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Trin 6: Vælg tilskudsordning

Bemærkninger

1. Rul ned på siden til ”Bygningspuljen”

2. Klik på ”OPRET ANSØGNING”
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Trin 7: Bekræft dine personlige profiloplysninger

Bemærkninger

Din ansøgning er nu oprettet – nu skal 
den udfyldes.

1. Spring det øverste punkt ”Inviter 
hoved-ansvarlig” over

2. Tjek at dine oplysninger er forfyldt
korrekt (de er hentet fra din profil)

3. Klik på ”NÆSTE”
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Trin 8: Dine boligoplysninger (1/2)

Bemærkninger

1. Sæt flueben øverst, hvis adressen i 
din profil og installationsadressen er 
den samme

2. Sæt flueben nederst og angiv en ny 
adresse, hvis du skal have installa-
tionen udført på en anden adresse 
end den, der fremgår af din profil

(fortsættes på næste side)
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Trin 8: Dine boligoplysninger (2/2)

Bemærkninger

1. Vælg din bygningstype 

2. Spring over punktet ”Krav om 
energimærkning”

3. Klik på ”NÆSTE”
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Trin 9: Vælg dit energieffektiviseringstiltag 

Bemærkninger

1. Rul ned på siden til ”Konvertering til 
varmepumpe” 

2. Sæt flueben i afkrydsningsfeltet

3. Vælg den type af varmepumpe, du 
skifter til og dens energimærke

4. Angiv den opvarmningsform, du 
benytter i øjeblikket

5. Klik på ”NÆSTE”

OBS: Energimærket på din varme-
pumpe fremgår af det tilbud eller 
personlige overblik, du har modtaget fra 
os. Vær opmærksom på, at det er 
energimærket med radiatorvarme, som 
Energistyrelsen vil have oplyst, uanset 
om du selv har radiatorer eller 
gulvvarme.
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Trin 10: Tro og Love (1/2)

Bemærkninger

Spring denne side over
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Trin 10: Tro og Love (2/2) – vedhæft filer

Bemærkninger

Her skal der uploades to filer:

1. Klik på ”Tilføj filer”

2. Vedhæft din tinglysningsrapport (se 
Trin 1)

3. Vedhæft din ansøgererklæring (se 
Trin 2)

4. Klik på ”NÆSTE”
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Trin 11: Gennemgå alle oplysninger – og indsend

Bemærkninger

1. Gennemgå alle dine oplysninger

2. Hvis der er fejl, kan du under det 
enkelte punkt klikke på ”REDIGER” og 
foretage rettelser

3. Hvis alt er korrekt, klik på ”INDSEND”
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Trin 12: Download kvittering

Bemærkninger

Til lykke – din ansøgning er nu indsendt!

1. Klik på ”Vis og download kvittering”

2. Gem kvitteringen på din computer
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Vejledning 2
Hvis du vil invitere en tredjepart ind som deltager på 
udarbejdelsen af din ansøgning
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Trin 1: Udfør trin 1-6 i ”Vejledning 1” (side 4-12)

Trin 6: Vælg tilskudsordning

Trin 5: Opret din ansøgning

Trin 4: Registrér dine personlige oplysninger i portalen

Trin 3: Log ind på Energistyrelsens ansøgningsportal

Trin 2: Udfyld ansøgererklæring

Trin 1: Hent dokumentation for ejerskab
Bemærkninger

Har du problemer med at udarbejde 
eller overføre filerne under trin 1 og 2, så 
hjælper vi gerne med at finde en måde 
at løse det på. 
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Trin 2: Vælg din ansøgning

Bemærkninger

1. Når du er logget ind, så klik på ”MINE 
ANSØGNINGER”

2. Klik herefter på den ansøgning, du 
har oprettet under trin 1
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Trin 3: Åbn oversigten over tilknyttede brugere

Bemærkninger

1. Klik på ”ADMINISTRER” i boksen 
”Tilknyttede brugere”
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Trin 4: Tilføj ny deltager

Bemærkninger

I oversigten til venstre kan du se de 
brugere, der allerede er tilknyttet din 
ansøgning, og du kan se deres 
respektive roller.

• Administrator er dig som boligejer, 
som altid er den hovedansvarlige 
ansøger

• Stedfortræder (for administrator) 
betegner en tredjepart, der har 
oprettet din sag under sine ”egne” 
ansøgninger og herefter inviteret dig 
ind som hovedansvarlig ansøger.

For at invitere en tredjepart ind som 
deltager i udarbejdelsen af din ansøg-
ning skal du under ”Stamoplysninger”:

1. Angive e-mail og navn på den, du vil 
invitere. Hos ENOVA A+  er det enten:

a) Michael Andersen (førstevalg), 
ma@enova-aplus.dk

b) Martin Falch Rasmussen, 
mfr@enova-aplus.dk

2. Angive rolle som ”Deltager”

3. Klik på ”OPRET INVITATION”
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Trin 5: Ny deltager modtager adgang via link i e-mail

Bemærkninger

Personen, du har inviteret ind som 
deltager, modtager en e-mail med dig 
som afsender med et unikt link til din 
ansøgning.
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Trin 6: Ny deltager kan nu udarbejde eller rette i din ansøgning

Bemærkninger

Den nye deltager fremgår nu af bruger-
oversigten – og kan tilgå sagen via 
boksen i bunden af vinduet.
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Trin 7: Du indsender til sidst den færdige ansøgning

Bemærkninger

Tredjepart-deltagere kan redigere i, 
men ikke indsende din ansøgning; det 
kan og må kun du som administrator og 
hovedansvarlig. Så når ansøgningen er 
helt færdig, skal du:

1. Gennemgå alle dine oplysninger

2. Hvis alt er i korrekt, klik på ”INDSEND”
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Trin 8: Download kvittering

Bemærkninger

Til lykke – din ansøgning er nu indsendt!

1. Klik på ”Vis og download kvittering”

2. Gem kvitteringen på din computer
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Vejledning 4
Hvis du via skærmdeling vil have os til at guide dig igennem 
ansøgningen

OBS: Kræver Windows 10 på din computer
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Trin 1: Find dit NemID, tænd din computer og giv os et ring

Bemærkninger

1. Du kan kontakte den kunderådgiver, 
du allerede har været i kontakt med 
– eller ringe på vores hovednummer 
72 11 80 88, så finder vi en, der kan 
hjælpe.

2. Åbn herefter ansøgningsportalen via 
følgende link: 
https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login

3. Log ind med NemID
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https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login


Trin 2: Åbn programmet ”Hurtig hjælp” på din computer

Bemærkninger

Sådan finder du programmet:

1. Gå ind i søgefunktionen på din 
computer og søg på ”Hurtig hjælp” 
og åbn programmet.

2. Kan du ikke finde søgefunktionen, så 
finder du også ”Hurtig hjælp” under 
Start > Windows tilbehør

OBS: ”Hurtig hjælp” kræver, at du har 
en computere med Windows 10

32



Trin 3: Giv os lov til at se din skærm og betjene din computer

Bemærkninger

1. Når du har åbnet ”Hurtig hjælp”, så 
modtager du en 6-cifret engangs-
kode fra os.

2. Indtast koden og klik på ”Del skærm”

3. Klik herefter på ”Tillad” (obs: din 
adgangstilladelse er en engangs-
tilladelse)

4. Din kontaktperson har nu adgang til 
din skærm, din mus og dit tastatur –
og kan nu guide dig igennem 
ansøgningen – eller selv udfylde den.
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Trin 4: Når seancen slutter …

Bemærkninger

Når vores seance er slut, får du en 
meddelelse op på din skærm, som viser, 
at skærmdelingen nu er afsluttet.

Vi kan herefter kun genoptage 
delingen, hvis du gentager opstarts-
proceduren (trin 3).
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Vejledning 4
Hvis du skal arbejde på din ansøgning ad flere omgange –
eller senere rette eller se status på den

35



Trin 1: Log ind på Energistyrelsens ansøgningsportal

Bemærkninger

Du får adgang til ansøgningsskemaet 
på følgende adresse: 
https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login

Log ind med NemID
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https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login


Trin 2: Vælg din ansøgning

Bemærkninger

1. Klik i boksen nederst på den
ansøgning, du ønsker at arbejde 
videre i eller fx ændre bruger-
adgang til.

2. Kommer ud ikke automatisk ind på 
siden med ”Dine ansøgninger”, så 
klik på ”MINE ANSØGNINGER” i top-
menuen øverst på siden.
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Trin 3: Ret eller arbejd videre i din ansøgning

Bemærkninger

Du er nu inde i oversigts-menuen til din 
tilskudssag. Her kan du:

1. Tilføje eller slette tilknyttede brugere -
klik på ”ADMINISTRER”

2. Rette eller fortsætte udarbejdelsen af 
en åben/ufærdig ansøgning – klik på 
boksen nederst (under ”Sagsforløb”)
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