
Få del i flere energibesparelser  
med en BedreBolig-rådgiver

Energiselskaber og BedreBolig



BedreBolig gør det nemmere at gennemføre energiforbedringer, når  
boligen skal renoveres. BedreBolig er et one-stop-shop koncept udviklet af 
Energistyrelsen, hvor boligejerne kan købe helheds orienteret rådgivning 
og hjælp fra idé til færdigt projekt. 

BedreBolig giver overblik og mulighed for prioritering 
BedreBolig-rådgivning skal hjælpe boligejere med at få et samlet overblik over  
behov og muligheder i forbindelse med energirenovering af boligen. En BedreBolig- 
rådgiver kan blandt andet udarbejde en BedreBolig-plan, der beskriver de ønskede 
energi renoveringstiltag i boligen. Planen inde holder også et budget samt den  
for ventede energibesparelse. Med planen i hånden kan boligejeren nemt prioritere  
og komme i gang med de tiltag, hvor der er størst besparelsespotentiale. 

Vær med til at øge omfanget af energirenoveringer 
BedreBolig sætter fokus på energirenovering og er med til at øge tempoet og om fanget 
af energirenovering i private boliger. For at få fordel af det øgede fokus på energi-
renovering er en god relation mellem energiselskabet og BedreBolig-rådgiver vigtigt  
– og med en samarbejdsaftale bliver det lettere at få andel i de mange potentielle energi-
besparelser i enfamiliehuse og etageejendomme. 

Mange muligheder for samarbejde 
I fællesskab kan vi styrke relationen til boligejerne og øge deres kendskab til  
BedreBolig og fordelene ved energirenovering. Og der er mange muligheder.  

Overvej fx at:
• Indgå i lokale erhvervsnetværk og deltag i arrangementer om BedreBolig 

•  Invitere til et kundearrangement, hvor temaet er BedreBolig og energirenovering 

•  Gøre opmærksom på BedreBolig i jeres kommunikation på web, i kundeblade og  
på afregninger

•  Indgå samarbejde med BedreBolig-rådgivere om køb af energibesparelser

• Indgå samarbejde med BedreBolig-rådgivere om at levere energirådgivning 

• Yde tilskud til BedreBolig-rådgivning

BedreBolig er en ordning under Energistyrelsen, der skal gøre det nemt for  
ejere af enfamilieshuse, etageboliger og andre store bygninger at energirenovere. 
BedreBolig-rådgiverne er forskellige fagfolk fra byggeriet, der er efteruddannet 
til at yde samlet, kvalificeret rådgivning om energirenovering. Alle BedreBolig- 
virksomheder er godkendt af Energistyrelsen. Læs mere på BedreBolig.dk 


