
SKAL JERES  
EJENDOM  
RENOVERES?
 Drømmer I om at 
få eget toilet og bad i 
lejligheden?
 Trænger jeres 
ejendom til tætte, 
støjisolerende vinduer? 
 Er ejendommen 
klar til at blive energi-
renoveret, så I ikke fyrer 
unødigt for fuglene? 
 
Så søg økonomisk støtte 
fra Bygningsfornyelsen i 
Københavns Kommune!

Læs mere om, 
hvordan jeres ejendom 
kan søge tilskud til 
renovering på bagsiden.



TOILETHJÆLP?

GÅ TIL 
BYGNINGS-
FORNYELSEN! SPØRG OS HOS 

BYGNINGS-
FORNYELSEN!

GAMLE
VINDUER?

FÅ HJÆLP AF BYGNINGS-
FORNYELSEN!

UTÆT
FACADE?

HOS BYGNINGS-

FORNYELSEN!

KONTAKT OS NU!OG FÅ HJÆLP TIL JERES RENOVERING

VI BLIVER 
SÅ GLADE NÅR 

I SKRIVER! :-)

DET´ NEMT 
OG DE ER 

SKIDE SØDE

SE, VORES MAIL ER LIGE DER!

STØJER BYEN?

HØR MERE HOS
BYGNINGSFORNYELSEN!

SPØRG OS HOS 
BYGNINGS-
FORNYELSEN!

GAMLE
VINDUER?

 

Der er i 2021 tre forskellige puljer, der kan 
søges støtte fra - Toiletpuljen, Støjpuljen og 
Helhedsrenoveringer. 

Generelt kan der opnås støtte til: 
 Toilet og bad flyttes ind i lejligheden
 Etablering af fjernvarme
 Reducering af vejstøj
 Energibesparende tiltag, som fx isolering 
mod kælder, loft og gavl
 Renovering af tag, facader, vinduer og 
fundament 

Hvem kan søge?
Andels- og ejerforeninger og private 
udlejningsejendomme kan søge om tilskud. 
Toiletpuljen kan desuden søges af den enkelte 
beboer i ovenstående.

Sådan gør I:
I skal ansøge digitalt. I finder 
ansøgningsskemaer og vejledninger på 
byfornyelsesportalen.kk.dk.

HVAD KAN I SØGE TILSKUD TIL? 

NY "TOILETPULJE"
-til boliger uden toilet 
og/eller bad
Hvem kan søge?
For at kunne modtage tilskud fra toiletpuljen, 
skal du bo i en andels-, ejerforening eller i privat 
udlejning. Derudover skal boligen mangle 
enten toilet og/eller bad. 

Hvor meget kan du/I få støtte til?
Du/I kan få en tredjedel i støtte (dog max. 
75.000 kr. pr. bolig) af de godkendte 
ombygningsudgifter.

Sådan gør du/I:
Ansøgningsskema til toiletpuljen finder du på 
byfornyelsesportalen.kk.dk. 
I 2021 er der ansøgningsfrister 5. maj og 1. 
november.
Der vil også være ansøgningsfrister i 2022.

Mere info
Denne pulje kan søges både som enkeltperson 
og som forening/ejer. 
Følg med på vores hjemmeside. Her kan du 
også se mere om vores andre puljer - f.eks. 
Støjpuljen, hvis den ejendom du bor i er 
støjbelastet af vejstøj.

VEJLEDNING 
OG SVAR PÅ 
SPØRGSMÅL?
 
Hvis I har spørgsmål eller brug for vejledning 
i forbindelse med ansøgning om støtte til et 
renoveringsprojekt, er I meget velkommen til 
at kontakte os på mail:  
bygningsfornyelse@tmf.kk.dk

Det er altid en god idé at drøfte projektet med 
os, inden ansøgningen sendes ind. 

Med venlig hilsen

Bygningsfornyelsen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Københavns Kommune

I samarbejde med  
Områdefornyelsen Sundby.  

Til helhedsrenoveringer er ansøgningen delt 
i to faser, og i første omgang behøver I kun at 
indsende en kort idébeskrivelse af projektet. 
Her er det er ikke et krav, at I har stemt om det 
i foreningen/ejendommen, eller at I har en 
teknisk rådgiver tilknyttet, men det er altid en 
god idé, at I starter dialogen hos jer.
 
Hvornår skal I søge i 2021?

Støjpuljen: 1. februar og 4. oktober.
Toiletpuljen: 5. maj og 1. november.
Helhedsrenovering: 1. marts 
Se i øvrigt: byfornyelsesportalen.kk.dk. 
 
Hvornår hører I fra os?
Det er lidt forskelligt alt efter puljen. Efter 
ansøgningsfristen vil alle ansøgninger blive 
gennemgået og behandlet hurtigst muligt.

Mere info

www.kk.dk/byfornyelse 
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