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Tjekliste til projektgennemgang

BedreBolig tjekliste 
til projektgennemgang

Formål og grundlag
Formålet med en BedreBolig-projektgennemgang 
er at sikre boligejeren den fulde værdi af sit pro-
jekt. Fokusområderne er

• projektets helhedsperspektiv i forhold til   
 boligejers behov, den planlagte tilrette-
 læggelse af arbejdet inkl. forberedelse og   
 tværfaglig koordinering
• projektets anvisninger og referencer for 
 udførelsen
• en energifaglig vurdering af de produkt-
 specifikationer, der indgår i projektet

Denne tjekliste for projektgennemgang omfatter 
de punkter, som BedreBolig-rådgiveren skal være 
særligt opmærksom på ved gennemgang og ud-
arbejdelse af opgavebeskrivelse, projektmateriale 
eller udbudsmateriale samt ved gennemgang af 
tilbud. Ved anvendelse af tjeklisten dokumenteres 
det, at ydelsen sker i overensstemmelse med § 5 
pkt. 2 litra a i Energistyrelsens bekendtgørelse om 
BedreBolig-ydelser. 

Ud over at leve op til de forhold, som er sær-
ligt relevante i BedreBolig og derfor inkluderet 
i denne tjekliste, skal BedreBolig-rådgiveren 
naturligvis opfylde de krav, som  aftalegrundlaget 

mellem BedreBolig-rådgiveren og boligejeren i 
den enkelte sag i øvrigt tilsiger.

Omfang
Hvis der udarbejdes et egentligt projektmateriale, 
kan BedreBolig-rådgiveren som en del-ydelse 
under BedreBolig udarbejde og vurdere opgave- 
beskrivelsen samt indhente og vurdere tilbud. 

BedreBolig-rådgiverens ydelse omfatter i den 
forbindelse at inddrage krav til og erfaringer med 
de energiløsninger, der indgår i projektet. En nem 
måde at dokumentere dette på er ved at følge de 
anvisninger og tjeklister, som er udarbejdet i de 
energiløsninger, der er udviklet af Videncenter for 
energibesparelser i bygninger under Energistyrel-
sen.

Opgavebeskrivelsen kan foreligge som del af et 
projekt, et udbud, et tilbud eller en myndigheds-
ansøgning.

Tjek af projektbeskrivelsen kan ske ved at an-
vende denne tjekliste til projektgennemgang. En 
udfyldt tjekliste kan tilføjes projektet som en del 
af kravspecifikationen overfor de udførende.

25. marts 2014

Bilag 7 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere 
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§ 5 stk. 2, litra a)
Projektering og tilbudsindhentning, her- 
under udarbejdelse af opgavebeskrivelse 
og indhentning og vurdering af tilbud.

I alle tilfælde omfatter BedreBolig-ydelsen et 
helhedsorienteret energifagligt bidrag til projek-
tet. Herved foreligger der efter projektgennem-
gangen et fyldestgørende referencegrundlag for, 
at de udførende kan levere en ydelse, der lever op 
til boligejers forventninger, og at BedreBolig-råd-
giveren under byggeriet kan udføre byggeledelse 
inkl. byggestyring, energifagligt tilsyn, fejl- og 

Kunde:

Evt. projekterende leverandør:

Titel:

Dato:

Version:

Projekt fra rådgiver/arkitekt (udbud)

Tilbud fra udførende håndværker

Tilbud fra totalentreprenør

Projekt-reference

Evt. udførende håndværker: Mobil:

Mobil:BedreBolig-rådgiver:

Dato for projektgennemgangen:

mangelgennemgang og afleveringsydelser på 
byggepladsen.
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Projektets fagområder:

Byggeledelse Tjek:   Ja   /  Nej

Projektets fagområder:

1. Er din egen rolle som leverandør af BedreBolig- 
ydelser og andre ydelser i byggeriet klart afgrænset og beskrevet ?

Konklusion:

2. Er det beskrevet, hvordan byggeriet skal organiseres, ledes og 
tilrettelægges?

Konklusion:

3. Er det beskrevet, hvilke regler og rammer der gælder for ekstra-
arbejder, herunder specifikt ekstraarbejder der er afledt af anvisnin-
ger fra BedreBolig-rådgiveren i form af energifagligt tilsyn og andre 
BedreBolig-ydelser?

Konklusion:

Tjekliste for gennemgang af projektet

Murer

Tømrer 

El

VVS

Andet:

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Krav til leverandører og udførende håndværkere Tjek:   Ja   /  Nej

4. Er det beskrevet hvilke kompetencekrav der gælder for de udførende
(Energistyrelsens håndværkerliste, VE-godkendelsesordningen, VPO, 
KSO, Energivejlederbevis o.l.)?

Konklusion:

5. Er det beskrevet, hvilken entrepriseform og hvilket aftalegrundlag
der skal anvendes mellem byggeriets parter (AB/Forbruger, AB92, 
ABT93, mv.)?

Konklusion:

6. Er det beskrevet, hvilken form og hvilket omfang af garanti og byg-
herreforsikring der skal gøres gældende?

Konklusion:

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Øvrige områder Tjek:   Ja   /  Nej

7.Foreligger der en BedreBolig-plan?

Konklusion:

8.Hvis ja: Er planens løsninger fyldestgørende indarbejdet og beskrevet
i projektet?

Konklusion:

9.Hvis nej: Er der behov for at tilbyde at udarbejde en BedreBolig-Plan?

Konklusion:

10.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?

Konklusion:

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Øvrige områder Tjek:   Ja   /  Nej

11. Er det beskrevet, i hvilket omfang der skal udføres energifagligt
tilsyn og andre BedreBolig-ydelser under byggeriet?

Konklusion:

12. Skal der ske myndighedsansøgning?

Konklusion:

13. Hvis ja: er der energifaglige anbefalinger til bygherre i den anled-
ning?

Konklusion:

14. Er der behov for granskning af tilbud og anbefaling af leverandør/
løsning?

Konklusion:

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Øvrige områder Tjek:   Ja   /  Nej

15. Er der forhold i projektet, som vil påvirke bygningens æstetik?

Konklusion:

16. Hvis ja:  er der behov for rådgivning/tilføjelser om dette tema?

Konklusion:

17. Er der forhold i projektet, som påvirker bygningens vedligeholdel-
se?

Konklusion:

18. Hvis ja: er der behov for rådgivning/tilføjelser om dette tema?

Konklusion:

19. Er der forhold i projektet, som påvirker komforten i bygningen?

Konklusion:

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Øvrige områder Tjek:   Ja   /  Nej

20. Hvis ja: er der behov for rådgivning/tilføjelser om dette tema?

Konklusion:

21. Er der forhold i projektet, som kræver at leverandøren skal foretage
dimensionering som skal dokumenteres?

Konklusion:

22. Hvis ja: Er forudsætningerne beskrevet i projektet?

Konklusion:

23. Er der forhold i projektet, som griber ind i eksisterende installatio-
ner og reguleringsautomatik?

Konklusion:

24. Hvis ja: Er der behov for rådgivning/tilføjelser om dette tema?

Konklusion:

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Øvrige områder Tjek:   Ja   /  Nej

25. Er der forhold i projektet, som griber ind i eksisterende bygnings-
konstruktioner (tag, ydervægge, døre, vinduer, sokkel, isoleringsløsnin-
ger mv.)? 

Konklusion:

26. Hvis ja: Er der behov for rådgivning/tilføjelser om dette tema?

Konklusion:

27. Er der forhold i projektet, som påvirker bygningens indeklima
(tæthed og ventilationsforhold)? 

Konklusion:

28. Hvis ja: Er der behov for rådgivning/tilføjelser om dette forhold?

Konklusion:

29. Er projektet beskrevet på en måde, der gør det muligt for alle
involverede fagområder at kunne udføre korrekt håndværksmæssigt 
arbejde?

Konklusion:

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Resumé og konklusion på gennemgangen af projektets energiløsninger

Tjek:   Ja   /  Nej

31. Andet:

30. Hvis nej: Er der behov for rådgivning/tilføjelser om dette forhold?

Konklusion:

Beskrivelse:

Ja                  Nej

Relevante referencer vedlægges som bilag

Relevante referencer vedlægges som bilag

Tjekliste for gennemgang af projektet

Øvrige områder Tjek:   Ja   /  Nej
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Resumé og konklusion på gennemgangen af projektets energiløsninger

Tjekliste for energiløsning 1

Tjekliste for energiløsning 2

Evt. titel på den eller de energiløsninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger, 
der er lagt til grund for gennemgangen:

Hvis nej: Anvisning af supplerende referencer, forudsætninger og kravspecifikationer til projektet:

Hvis nej: Anvisning af supplerende referencer, forudsætninger og kravspecifikationer til projektet:

Er beskrivelsen fyldestgørende?

Er beskrivelsen fyldestgørende?

De aktuelle energiløsninger vedlægges som bilag. Evt. flere energiløsninger kan tilføjes på ekstra side. 
Find energiløsningerne på www.ByggeriOgEnergi.dk

1         version

2         version

3         version

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Tjekliste for energiløsning 3

Hvis nej: Anvisning af supplerende referencer, forudsætninger og kravspecifikationer til projektet:

Er beskrivelsen fyldestgørende? Ja                  Nej

Samlet konklusion på projektgennemgangen med rådgivning 

Læs mere om udførelse af energiløsninger på www.ByggeriOgEnergi.dk 

www.ByggeriOgEnergi.dk
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Noter
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