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Krav til uddannelse og dokumentation 

For at blive BedreBolig-rådgiver skal du opfylde nogle krav til uddannelse. Er din uddannelse på 

nedenstående liste, kan du regne med at blive optaget. Du kan også søge Energistyrelsen om at få din 

uddannelse godkendt, selv om den ikke er på listen, hvis den er relevant i forhold til BedreBolig-

ordningen og er på minimum niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Ved 

tilmeldingen skal du ligeledes sende dokumentation for at uddannelsen er gennemført. 

Niveau Eksempler på uddannelser Særlige krav til 

efteruddannelse 

Dokumentation  

 

Niveau 5 eller 

derover 

- Ingeniør 

- Arkitekt (Aarhus/Kbh) 
- Bygningskonstruktør 

- Byggetekniker (niveau 5) 

- VVS-installatør 

- El-installatør 

- Kloakmester 

- Maskinmester 

- Energiteknolog 

Ingen krav - Kopi af eksamensbevis 

for din højeste 

uddannelse  

(se note 1)  

 

 

Niveau 4 

(Håndværker-

uddannelse) 

- Tømrer 

- Bygningssnedker 
- Murer 

- Blikkenslager 

- VVS-energiuddannelsen 

- Elektriker 

 

Krav om relevant energifaglig 

efteruddannelse, fx  

- Energivejleder 

- Energihåndværker-

uddannelsen (fra Grøn 

Erhvervsvækst) 
- Uddannelse i VE-

baserede 

opvarmningsformer (fra 

Teknologisk Institut) 

- Anden tilsvarende 

relevant efteruddannelse 

af mindst 2-3 dages 

varighed, som 

modsvarer ovenstående. 

- Kopi af eksamensbevis 

for din højeste 

uddannelse  

(se note 2) 

 

- Kopi af eksamens-

bevis/kursusbevis fra 

relevant energifaglig 

efteruddannelse 

 

Note 1:  Vedr. niveau 5: Hvis du har mistet dit eksamensbevis, skal du skaffe en kopi fra din uddannelsesinstitution, 

der skal opbevare en kopi eller har sendt kopi til statens arkiver.  

 

Note 2:        Vedr. niveau 4 (håndværkeruddannelse): Hvis du har mistet dit eksamensbevis, skal du skaffe en kopi fra din 

uddannelsesinstitution.  

 

I tilfælde, hvor du ikke kan finde dit eksamensbevis og din uddannelse er mere end 30 år gammel, og ikke er fra et universitet  

eller lignende, skal du i stedet udfylde en erklæring med oplysninger om: navnet på din uddannelse, uddannelsessted,  

uddannelsesår, dit navn, din adresse.  


