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Tjekliste til aflevering af byggeri

BedreBolig-tjekliste   
til aflevering af byggeri

Formål
Formålet med en BedreBolig-aflevering af et byg-
geri er at sikre bygherren den fulde værdi af det 
BedreBolig-projekt, der er realiseret med bygge-
riet. Fokusområderne er: 

• at konstatere projektets resultater set i hel-
hedsperspektiv og i forhold til boligejers   
oprindelige behov

• at vurdere, om alle byggeriets leverancer er  
fyldestgørende udført og leveret fra alle invol-
verede leverandører

• at samle alle relevante instruktioner, manu-
aler, indreguleringsattester mv. og gennem-
føre en samlet instruktion af husets ejere og 
brugere om funktion, drift og vedligehold af 
husets faciliteter efter renoveringen.

Omfang
Den energitekniske gennemgang udføres af en 
af Energistyrelsen godkendt BedreBolig-rådgiver 
efter aftale med bygherre med udgangspunkt i 
nedenstående tjekliste.  Gennemgangen omfatter 
alle dele af husets faciliteter som er berørt af det 
gennemførte renoveringsprojekt, herunder også 
oprindelige installationer som nu skal fungere 
under ændrede driftsbetingelser.

Tjeklisten for aflevering af byggeri omfatter de 
punkter, som BedreBolig-rådgiveren i forbindelse 
med det færdige byggeris aflevering og overdra-

§ 5 pkt. 2 litra c) 

Aflevering og 1-års opfølgning, herunder fy-
sisk gennemgang af projektet med boligeje-
ren, instruktion af boligejeren i energirigtig 
adfærd, gennemgang af relevante manualer 
og evaluering af projektforløbet.

gelse til boligejer skal være særligt opmærksom 
på. Ved anvendelse af tjeklisten dokumenteres 
det, at ydelsen sker i overensstemmelse med 
de dele af § 5, pkt. 2, litra c i Energistyrelsens 
bekendtgørelse om BedreBolig-ydelser, som 
omhandler aflevering. Ud over de forhold, som 
er særlig relevante i forhold til BedreBolig, vil 
BedreBolig-rådgiveren naturligvis være forpligtet 
til at opfylde de krav, som aftalegrundlaget mel-
lem BedreBolig-rådgiveren og boligejeren i den 
enkelte sag i øvrigt tilsiger.

Tjeklisten anvendes som grundlag for en samlet, 
helhedsorienteret gennemgang af  bygningen 
og en tilsvarende instruktion af husets ejere og 
brugere. Alle relevante dokumenter samles på 
en overskuelig måde og overleveres til boligejer 
sammen med en kvittering for gennemført in-
struktion og overlevering i henhold til tjeklistens 
omfang.

24. marts 2014

Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning
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Tjekliste til aflevering af byggeri

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 instruktion og overlevering til boligejer:

Kontaktpunkt:
Anfør mobilnr. og mail

Udførende håndværker:
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Tjekliste for byggeriets forudsætninger

Bemærkninger:

Afgrænsning og forudsætninger for gennemgangen

Murer

Tømrer

El

VVS

Andet:

Projektets fagområder:

Forudsætninger for afleveringsydelsen Tjek:   Ja   /  Nej

1. Er boligejers forventninger indfriet? Referencen kan være en Bedre-
Bolig-plan eller tilsvarende oplysninger afdækket ved BedreBolig-råd-
giverens dialog med bygherre.

2. Er der i henhold til byggemødereferater eller anden dokumentation 
udført energifaglige tilsyn af en BedreBolig-rådgiver under byggeriet?

3. Hvis nej til sp. 1 eller 2: Inden BedreBolig-rådgiverens kontakt til le-
verandørerne i projektet, anbefales et interview med boligejeren, med 
anvendelse af Bilag 4 vil Vejledning til BedreBoligrådgivere: BedreBo-
lig-tjekliste til screening, til at afdække boligejers forventninger til det 
afsluttede byggeri. Er et sådant interview gennemført?

4. Har der i henhold til byggemødereferater eller anden dokumentation 
været ekstraarbejder i projektet, som har ændret betydeligt på forud-
sætningerne for projektets energiløsninger?

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Forudsætninger for afleveringsydelsen (fortsat) Tjek:   Ja   /  Nej

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

Entreprise:

Aftalegrundlag: 

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. Er der forhold i de leverede ydelser, som har været - eller nu anbefa-
les - behandlet som en sag under byggeriets garanti og/eller bygherre-
forsikring? I givet fald hvilke ydelser:

8. Er du selv leverandør til projektet? Hvad har din egen rolle været 
som leverandør af BedreBolig-ydelser og andre ydelser i byggeriet?

9. Er alle myndighedsgodkendelser givet, og er der sket færdigmelding 
af byggeriet? Hvis nej, hvilke mangler er der: 

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej
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Gennemgang af håndværksydelser og leverancer Tjek:   Ja   /  Nej

10. Er der, behov for detaljeret gennemgang og kontrol af en eller flere 
af de leverede energiløsninger (jf. afleveringsydelsens ovenstående 
forudsætninger eller af andre årsager), og i så fald, hvilke?

11. Er der forhold i de udførte leverancer, som har påvirket bygningens 
æstetik på en uheldig og/eller utilsigtet eller uventet måde? Hvis ja, 
hvilke:

12. Har det været muligt for BedreBolig-rådgiveren at indsamle alle 
relevante drifts- og vedligeholdelsesforskrifter for leverede produkter, 
løsninger og ydelser? Hvis nej, hvilke mangler:

13. Er der forhold i de udførte leverancer som påvirker komforten i 
bygningen på en uheldig og/eller utilsigtet eller uventet måde? Hvis ja, 
hvilke:

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

a. Energiløsning:

b. Energiløsning:

c. Energiløsning:

Resultaterne af den detaljerede gennemgang skrives ind i skemaet på de sidste sider her i tjeklisten
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Gennemgang af håndværksydelser og leverancer (fortsat)

Overdragelse til boligejer og instruktion af beboere

Tjek:   Ja   /  Nej

14. Er der foretaget en fyldestgørende og dokumenteret indregulering 
af bygningens installationer og reguleringsautomatik, hvor det er rele-
vant? Hvis nej, hvilke ydelser mangler:

15. Er der, jf. ovenstående gennemgang af de håndværksydelser og 
leverancer eller i af andre årsager, behov for instruktion i anvendelse, 
betjening og vedligehold af boligens nye faciliteter? 
Hvis ja, hvilke temaer er der givet instruktion om i forbindelse med 
afleveringsydelsen:

16. Er der behov for serviceaftaler? Hvis ja, hvilke typer af serviceaftaler 
anbefaler BedreBolig-rådgiveren og hvorfor?

17. Er der forhold i projektet, som påvirker bygningens indeklima 
(tæthed og ventilationsforhold)? Hvis ja, hvilke forhold skal boligejer 
da især rådgives om:

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Ja                  Nej

Tema:

Tema:

Tema:
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Gennemgangen kan omfatte alle realiserede 
energiløsninger i projektet eller udvalgte Energi-
løsninger, som BedreBolig-rådgiveren ser behov 
for at underkaste særlig opmærksomhed som 
følge af ekstraarbejde, Energifaglige tilsyn eller 
lignende jf. pkt. 2, 5 og 6 i tjeklisten. De aktuelle 
energiløsninger vedlægges som bilag.

Følgende er tjekpunkter som er vurderet under 
gennemgangen af bygningen. 

Støtteværktøj: For hver del af bygningen er der 
henvisning til tjeklister for gennemgang af for-
udsætninger for energirenovering. Tjeklisterne 
ligger på www.ByggeriOgEnergi.dk og er udgivet 
af det uvildige Videncenter for energibesparelser 
i bygninger under Energistyrelsen.

Videncentrets energiløsninger med tjeklister er 
frit tilgængelige på hjemmesiden. Spørgsmål til 
tjeklister og beregningsforudsætninger kan ret-
tes til  info@ByggeriOgEnergi.dk eller til Viden-
centrets telefonsupport 7220 2255.

Overdragelse til boligejer og instruktion af beboere (fortsat)

18. Er der andre forhold som boligejer med fordel kan være opmærk-
som på under de første 12 måneders drift og anvendelse af huset, efter 
byggeriet er afsluttet? 

Relevante referencer vedlægges som bilag

Ja                  Nej

Tjekliste for gennemgang af de leverede energiløsninger i projektet

www.byggeriogenergi.dk
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Tjekliste for energiløsning 1

Hvis nej: Anvisning af supplerende ydelser, fejlrettelser eller andre forhold som bygherre kan tage til 
efterretning for at opnå det fulde udbytte af energiløsningen og undgå unødige fejl, driftsforstyrrel-
ser og risici for fugtskader på bygning m.v.:

Er beskrivelsen fyldestgørende?

Ansvarlige leverandører, jf. listen på side 2: 

Ja                  Nej

Tjekliste for energiløsning 2

Hvis nej: Anvisning af supplerende ydelser, fejlrettelser eller andre forhold som bygherre kan tage til 
efterretning for at opnå det fulde udbytte af energiløsningen og undgå unødige fejl, driftsforstyrrel-
ser og risici for fugtskader på bygning m.v.:

Er beskrivelsen fyldestgørende?

Ansvarlige leverandører, jf. listen på side 2: 

Ja                  Nej
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Samlet konklusion på projektgennemgangen med rådgivning 

Tjekliste for energiløsning 3

Hvis nej: Anvisning af supplerende ydelser, fejlrettelser eller andre forhold som bygherre kan tage til 
efterretning for at opnå det fulde udbytte af energiløsningen og undgå unødige fejl, driftsforstyrrel-
ser og risici for fugtskader på bygning m.v.:

Er beskrivelsen fyldestgørende?

Ansvarlige leverandører, jf. listen på side 2: 

Ja                  Nej
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