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Tjekliste til til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til 
opfølgning efter 12 måneder

Formål
Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 
12 måneders anvendelse af det energirenoverede 
hus er at sikre bygherren den fulde værdi af det 
BedreBolig-projekt, der er realiseret med reno-
veringen.

Fokusområderne er: 

• at konstatere, om projektets resultater holder 
set i et helhedsperspektiv og i forhold til 
boligejers oprindelige ønsker

• at konstatere, om alle byggeriets leverancer 
fungerer og anvendes hensigtsmæssigt i for-
hold til komfort, indeklima og energiforbrug

• at følge op over for behovet for service og 
vedligehold

Omfang
Opfølgningsbesøget omfatter – ligesom afleve-
ringen – en fysisk gennemgang af projektet. Det 
helt centrale spørgsmål er, om husejer oplever, 
at de behov, der oprindeligt var for en bedre bolig, 
er blevet opfyldt. En eventuel BedreBolig-plan vil 
indgå som reference.

BedreBolig-rådgiveren gennemgår bygningens 
faciliteter sammen med boligejeren og gen-
nemfører et interview med husets beboere med 
henblik på at kortlægge den adfærd, som nu har 
indfundet sig i hverdagen, og yde rådgivning om 
sammenhænge mellem adfærd, komfort og 
energiforbrug. Der følges også op på behov for 
service og vedligehold. 

Som resultat af BedreBolig-rådgiverens besøg, 
modtager husejer en tilbagemelding med konklu-
sion på evalueringen og et resumé af de råd og 
anbefalinger. Hvis der i forbindelse med besøget 
er konstateret fejl og mangler i projektets leve-
rede håndværksydelser og komponentleverancer, 
som har relevans for BedreBolig-ydelser, og som 
ikke allerede er adresseret  ved afleveringsfor-
retning eller entreprenørens 1-års-eftersyn, vil 
disse også fremgå.

Tjeklisten for opfølgning efter 12 måneder om-
fatter de punkter, som BedreBolig-rådgiveren i 
forbindelse med opfølgning skal være særligt op-
mærksom på. Ved anvendelse af tjeklisten doku-
menteres det, at ydelsen sker i overensstemmelse 
med de dele af § 5, pkt. 2, litra c i Energistyrelsens 
bekendtgørelse om BedreBolig-ydelser, som 
omhandler 1-års opfølgning. Ud over at gennemgå 
de forhold, som er særlig relevante i forhold til 
BedreBolig-ydelser og derfor inkluderet i denne 
tjekliste, vil BedreBolig-rådgiveren naturligvis 
være forpligtet til at opfylde de krav, som afta-
legrundlaget mellem BedreBolig-rådgiveren og 
boligejeren i den enkelte sag i øvrigt tilsiger.

25. marts 2014

§ 5 pkt. 2 litra c 
Aflevering og 1-års opfølgning, herunder 
fysisk gennemgang af projektet med bolig- 
ejeren, instruktion af boligejeren i energirigtig 
adfærd, gennemgang af relevante manualer 
og evaluering af projektforløbet.

Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning
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Tjekliste til til opfølgning efter 12 måneder

Kunde:

Projekterende/rådgivende leverandør:

Projektreference:

Kontaktpunkt:
Anfør mobilnr. og mail 

Titel: 

Dato:

Version:

1

2

3

4

5

Udførende leverandører og underleverandører:
Anfør firmanavn og kontaktpersonen hos leverandøren

BedreBolig-rådgiver:

Dato for opfølgningsbesøg:

Kontaktpunkt:
Anfør mobilnr. og mail

Udførende håndværker:
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Tjekliste til til opfølgning efter 12 måneder

Tjekliste for interview med husejer

Kort resumé af projektets formål og omfang:

Afgrænsning og forudsætninger for gennemgangen

Murer

Tømrer

El

VVS

Andet

Projektets fagområder:

Opfølgningsbesøgets forudsætninger

1. Foreligger der en BedreBolig-plan?

2. Er der udført BedreBolig-projektgennemgang forud for byggeriet?

3. Er der udført BedreBolig-energifagligt tilsyn på byggepladsen?

4. Er der udført BedreBolig-aflevering, da byggeriet blev afsluttet?

5. Har entreprenør/leverandør gennemført 1-års-eftersyn på 
byggeriet?

6. Er projektet overordnet beskrevet med forudsætninger, omfang, 
ydelser og tilrettelæggelse, der kan anses for at være fyldestgørende i 
forhold til bygherres behov og interesse – set i et helhedsperspektiv?

7. Har der været ekstraarbejder i projektet, som har ændret betydeligt 
på forudsætningerne for projektets energiløsninger?

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Tjekliste til til opfølgning efter 12 måneder

Forudsætninger for afleveringsydelsen (fortsat)

Gennemgang af boligen med fokus på indeklima og energiforbrug

Tjek:   Ja   /  Nej

8. Hvilken entrepriseform og hvilket aftalegrundlag (AB/Forbruger mv.) 
er anvendt, og er ydelserne leveret fyldestgørende i henhold hertil?

Entreprise:

Aftalegrundlag: 

11. Er varmefordelingsanlægget i orden, og er varmeforsyningen 
tilstrækkelig?

12. Er varmeforsyningsanlæg i orden og korrekt indreguleret?

9. Er der forhold i de leverede ydelser, som har været behandlet som 
en sag under byggeriets garantiforsikring og/eller bygherreforsikring? 
I givet fald hvilke ydelser:

Ydelse:

Ydelse:

10. Er du selv leverandør til projektet som rådgiver, udførende eller 
leverandør? 

Hvad har din egen rolle været som leverandør af BedreBolig-ydelser og 
andre ydelser i byggeriet?

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Tjekliste til til opfølgning efter 12 måneder

Gennemgang af boligen med fokus på indeklima og energiforbrug (fortsat)

Service og vedligehold

13. Er ventilationsanlæg i orden og korrekt indreguleret?

14. Er loftrummet ordentligt ventileret, og er indretning og anvendelse 
hensigtsmæssigt?

15. Er kælderen ordentligt ventileret, og er indretning og anvendelse 
hensigtsmæssig?

16. Er beboelsesarealerne ordentligt ventileret, og er indretning og 
anvendelse hensigtsmæssig?

17. Er der installationer i bygningen, som støjer mere end forventet?

18. Andre forhold:

19. Er der faciliteter i huset, som boligejer er i tvivl om virker, eller 
som ikke virker?

Hvilke?

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Ja                  Nej

Service og vedligehold (fortsat)

Husejers oplevelse af projektet

20. Er der behov for serviceaftaler? Hvis ja, hvilke typer af service-
aftaler er der, og hvilke anbefaler BedreBolig-rådgiveren og hvorfor?

Status og anbefaling:

21. Er der lagt en plan for de kommende 5-10 års vedligeholdelse af 
huset?

Status og anbefaling (skitse til plan):

22. Hvad er det bedste boligejeren har opnået ved projektet? 
Nævn gerne op til 3 ting:

23. Hvad var den/de største udfordringer ved projektforløbet?  
Nævn gerne op til 3 ting:

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Tjekliste til til opfølgning efter 12 måneder

Husejers oplevelse af projektet (fortsat)

24. Er der noget, boligejer vil anbefale andre, som skal i gang med 
energirenovering?

Hvad:

25. Hvordan vurderer boligejer de involverede aktørers ydelser i 
forhold til disse tre overordnede kompetencer:

a. Kommunikation 

b. Tilrettelæggelse

c. Udførelse

Skala 1-5 (5 er bedst)                                                 

Bygherrerådgiver

BedreBolig-rådgiver

Hovedentreprenør

Leverandør 1

Leverandør 2

Leverandør 3

Osv.

 Kommunikation      Tilrettelægggelse     Udførelse

Ja                  Nej
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Tjekliste til til opfølgning efter 12 måneder

Husejers oplevelse af projektet (fortsat)

Samlet konklusion på opfølgningsbesøget 

26. I hvilken grad oplever boligejer, at drømmen om en bedre bolig er
indfriet? Skala 1-5 (5 er bedst) 

27. Hvad skulle der være sket, for at du kunne give en højere score?

28. Er der forhold, som boligejer på nuværende oplever som
uafsluttede? Hvilke?

Ja                  Nej

Relevante referencer vedlægges som bilag


	Kunde: 
	1: 
	2: 
	3: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	4: 
	5: 
	1_3: 
	2_3: 
	1_4: 
	2_4: 
	1_5: 
	2_5: 
	3_3: 
	Anfør mobilnr og mail 2: 
	Anfør mobilnr og mail 3: 
	Dato for opfølgningsbesøg 2: 
	Kort resumé af projektets formål og omfang 2: 
	Kort resumé af projektets formål og omfang 3: 
	Kort resumé af projektets formål og omfang 4: 
	Kort resumé af projektets formål og omfang 5: 
	Kort resumé af projektets formål og omfang 6: 
	Kort resumé af projektets formål og omfang 7: 
	Andet: 
	Ydelse: 
	andre ydelser i byggeriet 1: 
	andre ydelser i byggeriet 2: 
	18 Andre forhold 1: 
	18 Andre forhold 2: 
	18 Andre forhold 3: 
	Hvilke 1: 
	Hvilke 2: 
	Hvilke 3: 
	Status og anbefaling 1: 
	Status og anbefaling 2: 
	Status og anbefaling 3: 
	Status og anbefaling skitse til plan 1: 
	Status og anbefaling skitse til plan 2: 
	Status og anbefaling skitse til plan 3: 
	Nævn gerne op til 3 ting 1: 
	Nævn gerne op til 3 ting 2: 
	Nævn gerne op til 3 ting 3: 
	Nævn gerne op til 3 ting 1_2: 
	Nævn gerne op til 3 ting 2_2: 
	Nævn gerne op til 3 ting 3_2: 
	Hvad 1: 
	Hvad 2: 
	Hvad 3: 
	Bygherrerådgiver: 
	BedreBoligrådgiver: 
	Hovedentreprenør: 
	Leverandør 1: 
	Leverandør 2: 
	Leverandør 3: 
	Osv: 
	OsvRow1: 
	OsvRow2: 
	OsvRow3: 
	OsvRow4: 
	undefined: 
	27 Hvad skulle der være sket for at du kunne give en højere score 2: 
	27 Hvad skulle der være sket for at du kunne give en højere score 3: 
	uafsluttede Hvilke 2: 
	uafsluttede Hvilke 3: 
	1_6: 
	2_6: 
	3_4: 
	4_2: 
	5_2: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off


