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Tjekliste til energifagligt tilsyn

BedreBolig-tjekliste  
til energifagligt tilsyn

Formål og grundlag
Formålet med et energifagligt tilsyn under Bedre- 
Bolig er at sikre boligejeren den fulde værdi af 
det BedreBolig-projekt, der er iværksat. Fokus-
områder er: 

• tilrettelæggelse af arbejdet herunder 
 forberedelse og tværfaglig koordinering
• udførelse
• de produkter der anvendes 

Omfang
Tilsynet udføres overfor udførende håndværkere 
og leverandører på pladsen i det omfang, Bedre 
Bolig-rådgiveren finder relevant og har aftalt med 
boligejeren. Relevante anvisninger i energiløs-
ningerne fra Videncenter for energibesparelser i 
bygninger er den primære reference for tilsynet. 

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 forholdt il 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. 

§ 5 pkt 2 litra b) 
Byggeledelse, herunder varetagelse af byg-
gestyring, løbende fagtilsyn og afsluttende fejl- 
og mangelgennemgang.

Tilsynet skal give anvisninger til de udførende  
samt leverandører og information til boligejeren.  
Håndværkere, hvis arbejde er genstand for et 
energifagligt tilsyn, skal så vidt muligt oriente-
res om BedreBolig-rådgiverens konklusion på 
tilsynet, inden pladsen forlades. Hvis der gives 
anvisning om ændringer i tilrettelæggelse eller 
udførelse af arbejdet, skal dette så vidt muligt 
meddeles skriftligt, for eksempel i form af kopi af 
tilsynsrapporten med underskrift og dato. 

I det omfang der ved et fagtilsyn konstateres fejl 
og afvigelser eller betydelige uhensigtsmæs-
sigheder i tilrettelæggelse eller udførelse, må 
arbejdet om nødvendigt stoppes. Der tages under 
alle omstændigheder kontakt til den ansvarsha-
vende håndværksmester for nærmere rådgivning 
og afklaring af arbejdets videre udførelse.

25. marts 2014

Bilag 9 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning
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Beskrivelse:

Kunde:

Udførende leverandør:

Udførende håndværker: 

BedreBolig-rådgiver: 

Dato for tilsynet: 

Mobiltelefon:

Mobiltelefon:

Vejrlig:

Leverandør            

Underleverandør

Det inspicerede arbejdes faglige art og karakter

Forløbet af tilsynet

Murer

Tømrer

El

VVS

Andet

Fagområder:
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Titel på den eller de energiløsninger,  
der lægges til grund for tilsynet:

1          version

2           version

3           version

Det inspicerede arbejdes faglige art og karakter (fortsat)

Hvor mange procent af projek-
tet er gennemført ved tilsynet:

Ca. %

Energiløsningerne, der kan benyttes, er udviklet af Videncenter for energibesparelser i bygninger 
under Energistyrelsen. De kan findes på www.byggeriogenergi.dk Ved anvendelse af tjeklister fra 
energiløsninger vedlægges disse som bilag. Yderligere energiløsninger kan tilføjes på ekstra side.

Hvis nej: Anvisning til håndværker:

Er arbejdet forberedt og tilrettelagt hensigtsmæssigt?              Tjek

Ja                 Nej

Hvis nej: Anvisning til håndværker:

Er arbejdet korrekt udført?                Tjek

Ja                 Nej

www.byggeriogenergi.dk
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Hvis nej: Anvisning til håndværker:

Er de anvendte materialer og komponenter egnede til 
opgaven og svarende til det aftalte BedreBolig-projekt?  
             

Konklusion på tilsynet og vejledning til bygherre om eventuelt ændrede 
forudsætninger for BedreBolig-projektet

Ja                 Nej

 Tjek
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Det særlige ved et BedreBolig-projekt er, at der 
er tilknyttet en BedreBolig-rådgiver, som kan 
foretage spontane eller rutinemæssige energi-
faglige tilsyn af leverandørerne på byggepladsen.

Et sådant energifagligt tilsyn omfatter blandt 
andet en gennemgang af det igangværende 
håndværksarbejde med henblik på at konstatere 
korrekt håndværksmæssig udførelse og efter 
behov rådgive om arbejdets udførelse.

I det omfang der ved et energifagligt tilsyn kon-
stateres fejl og afvigelser eller betydelige æn-
dringer i forhold til det oprindelige projekt eller 
betydelige uhensigtsmæssigheder i tilrettelæg-
gelse, udførelse eller materialevalg, kontaktes 
den ansvarshavende håndværksmester for nær-
mere rådgivning og afklaring af arbejdets videre 
udførelse. 

Konklusionen noteres i tilsynsrapporten, som 
umiddelbart skal tages til efterretning af hånd-
værkeren og efterfølgende behandles ved først-
kommende byggemøde, hvor afvigelsen føres til 
referat, og boligejer dermed bliver informeret 
direkte eller via sin bygherrerådgiver.

Om afvigelser
En afvigelse kan fx være, at der er tilrettelagt et 
arbejde med efterisolering af et loftareal uden at 
kontrollere og om nødvendigt tætne konstruktio-
nens dampspærre. Man er med andre ord i gang 
med at udføre en fejlbehæftet løsning med risiko 

for efterfølgende skader som følge af fugt, råd og 
skimmel. Eller der kan være tale om et alterna-
tivt valg af for eksempel isoleringsmaterialer, 
hvor isoleringsevnen ikke lever op til de aftalte 
krav.

Fejlrettelser
En anvist fejlrettelse kan være, at BedreBolig- 
rådgiveren pålægger leverandøren at foretage 
en fornyet tilrettelæggelse, som tager højde for 
de krav til håndværksmæssig korrekt udførelse. 
Anvisningen skal omfatte konkrete henvisninger 
til gældende energiløsninger, BygErfa-blade, 
SBi-anvisninger, Bygningsreglement o.l.

Korrigerende handlinger
En anbefalet korrigerende handling kan være, at 
BedreBolig-rådgiveren melder tilbage til først-
kommende byggemøde, at projektets parter bør 
overveje konkrete forslag til, hvordan man kan 
undgå, at tilsvarende situationer opstår igen, 
både i det igangværende projekt og i det hele 
taget. 

Resultatet af det energifaglige tilsyn skal udle-
veres til involverede leverandører, som dermed 
forpligter sig til i egen virksomhed at forholde sig 
til intern opfølgning på afvigelsen og forslaget om 
korrigerende handling.

Vejledning
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