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Tjekliste til byggeledelse

BedreBolig-tjekliste 
til byggeledelse 

Formål og grundlag
Formålet med BedreBolig-byggeledelse er at 
sikre, at bygherren – udover den almindelige 
byggeledelse – opnår fuld effekt af de energi-
løsninger, som ønskes implementeret.

Ved anvendelse af tjeklisten dokumenteres det, 
at ydelsen sker i overensstemmelse med de dele 
af § 5, pkt. 2, litra b i Energistyrelsens bekendt-
gørelse om BedreBolig-ydelser, som omhandler 
byggeledelse. Ud over de forhold, som er særlig 
relevante i forhold til BedreBolig, vil BedreBo-
lig-rådgiveren naturligvis være forpligtet til at 
opfylde de krav, som aftalegrundlaget mellem 
BedreBolig-rådgiveren og boligejeren i den en-
kelte sag i øvrigt tilsiger.

Omfang
Du kan finde en række tjeklister og skabeloner 
for almindelig byggeledelse, herunder bygge-
styring, fagtilsyn og afsluttende fejl- og mangel-
gennemgang på hjemmesiderne for byggeriets 
brancheorganisationer fx Danske Ark og Dansk 
Byggeri. 

Denne BedreBolig-tjekliste skal anvendes som 
et supplement til den almindelige byggeledelse 
indenfor byggestyring, løbende fagtilsyn og af-
sluttende fejl- og mangelgennemgang.

28. marts 2014

§ 5 pkt 2 litra b) 
Byggeledelse, herunder byggestyring,
løbende fagtilsyn og afsluttende fejl- og 
mangelgennemgang.

Bilag 8 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning
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1. Byggeledelse og byggestyring 

Det skal sikres, at der igennem hele bygge-
processen og byggestyringen fra opstart til 
aflevering fokuseres på, at energibesparelses-
perspektivet i boligforbedringen og betydningen 
for komfort og indeklima løbende tilgodeses og 
fastholdes gennem involvering af de udførende 
virksomheder på byggemøder m.m.

Desuden skal det sikres, at de tilknyttede udfø-
rende håndværksvirksomheder ved, hvad bolig-
ejerens overordnede vision for projektet er, og 
at de har forstået BedreBolig-rådgiverens rolle i 
forhold til projektet og deres arbejde.

Der skal ligeledes fokuseres på opbevaring og 
håndtering af de materialer, som modtages på 
byggepladsen, så det sikres, at materialerne fx 
ikke bliver opfugtet eller beskadiget og således 
kan leve op til de ønskede energibesparelser og 
det ønskede indeklima.

2. Løbende fagtilsyn

Udover det almindelige løbende fagtilsyn skal der 
fokuseres på, at de udførte arbejder med imple-
mentering af energiløsningerne skaber de bedst 
mulige betingelser for at opnå den energibespa-
relse og det indeklima, som bygherren har fået 
stillet i udsigt. Herunder bør der bl.a. være øget 
fokus på udførelsen af tætninger og rørgennem-
føringer i klimaskærmen; isolering; minimering 
af kuldebroer; samt udførelse og montering  af 
varmeinstallationer, rørisolering, styring og ind-
regulering. (Se og udfyld bilag 10: Bedre- 
Bolig-tjekliste til energifagligt tilsyn).

3. Afsluttende fejl- og mangel-
gennemgang

Udover den almindelige fejl- og mangelgennem-
gang skal fokus rettes mod, at der er foretaget 
korrekt indregulering af nye installationer og 
dokumentation for dette. Herved skal det sikres, 
at den beregnede energibesparelse opnås, fx ved 
at set-punkter i varmeautomatik svarer til de 
værdier, der er en forudsætning for, at energi-
besparelsen opnås. 

Det skal ligeledes sikres, at drifts- og vedligehol-
delsesforskrifter er udarbejdet, og at boligejeren 
er instrueret grundigt i brug af eventuelle nye 
installationer, og automatik. Boligejeren skal også 
instrueres i, hvorledes boligen skal anvendes for, 
at der opnås det bedst mulige indeklima.

Boligejeren skal informeres om den energimæs-
sige konsekvens, såfremt boligejeren fx ønsker 
en afvigelse fra den rumtemperatur, der ligger til 
grund for energibesparelsen, eller på anden måde 
ændrer adfærd og brug af bygningen efter reno-
veringen. (Benyt bilag 11: BedreBolig-tjekliste til 
aflevering).
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1. At energibesparelsesperspektivet i boligforbedringen og betyd-
ningen for komfort og indeklima tilgodeses og fastholdes gennem 
løbende involvering af de udførende virksomheder igennem hele 
byggeprocessen og byggestyringen fra opstart til aflevering – fx 
gennem byggemøder? 

Hvis nej: Hvilke tiltag sættes i værk for, at punktet kan opfyldes:

2. At de tilknyttede håndværksvirksomheder ved, hvad boligejeren 
overordnet ønsker at opnå med sit projekt? 

Hvis nej: Hvilke tiltag sættes i værk for, at punktet kan opfyldes:

3. At de tilknyttede håndværksvirksomheder ved, hvad Bedre-
Bolig-rådgiverens rolle er i byggeperioden? 

Hvis nej: Hvilke tiltag sættes i værk for, at punktet kan opfyldes:

4. At opbevaring og håndtering af nye materialer og nye kom-
ponenter sker på en måde, så energibesparelsen, komfort og 
indeklima ikke påvirkes negativt? 

Hvis nej: Hvilke tiltag sættes i værk for, at punktet kan opfyldes:

Er det sikret, at følgende er integreret i virksomhedens kvalitetsstyringssystem?

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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5. At bilag 10: BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn eller 
tilsvarende er indarbejdet? 

Hvis nej: Hvilke tiltag sættes i værk for, at punktet kan opfyldes:

6. At bilag 11: BedreBolig-tjekliste til aflevering 
eller tilsvarende er indarbejdet? 

Hvis nej: Hvilke tiltag sættes i værk for, at punktet kan opfyldes:

Er det sikret, at følgende er integreret i virksomhedens kvalitetsstyringssystem? (fortsat)

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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