
Tænk energien med, 
når jeres ejendom 
skal renoveres

Vælg fagfolk med 
forstand på energi

Find jeres rådgiver 
på BedreBolig.dk

Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 

BedreBolig.dk

Her finder du jeres BedreBolig-rådgiver

Få mere at vide om ordningen og find en BedreBolig-
rådgiver på BedreBolig.dk. Her kan I også få mere 
information og inspiration om energirenovering. 

En BedreBolig-rådgiver er en bygningskonstruktør,  
ingeniør, arkitekt eller håndværker, som har gennem-
ført BedreBolig-uddannelsen og energimærknings- 
uddannelsen til flerfamliehuse.  

Alle BedreBolig-virksomheder er godkendt af  
Energistyrelsen og har et kvalitetsstyringssystem, 
som er godkendt af en uafhængig kontrolinstans.



Mange etageboliger i Danmark kan blive mere energi- 
effektive og bedre at bo i. Men det kan godt være svært 
at vide, hvor man skal starte, hvilke løsninger man skal 
vælge og hvad, der bedst betaler sig.    

BedreBolig er en ordning fra Energistyrelsen, som gør 
det nemmere at tænke energiforbedringer med, når I 
skal reparere, renovere eller forbedre jeres ejendom. 
Med en BedreBolig-rådgiver behøver I kun at gå ét sted 
hen for at få rådgivning, der kommer hele vejen rundt.

Tænk energien med i jeres planer 

Måske drømmer I om nye vinduer, nyt varmeanlæg 
eller en flot, pudset facade. Uanset om det er små  
eller større forbedringer, kan det betale sig at tænke 
energien med, når I skal renovere. Det hjælper en 
BedreBolig-rådgiver med – og det kan give mange 
fordele: 

• Lavere varmeregning 
• Sundere indeklima 
• Bedre komfort uden træk og kulde 
• Moderne løsninger og arkitektur
• Øget salgsværdi 
• Klimavenlige bygninger, der sparer CO2

Få svar på alle de vigtige spørgsmål

Det er kompliceret at renovere store bygninger.   
Og når det skal gøres energirigtigt, kræver det  
professionel viden om muligheder og løsninger.  
BedreBolig-rådgiveren kan give jer svar på:
 
•   Hvornår det kan betale sig at energiforbedre  

ejendommen 
•   Hvordan energimærkets anbefalinger kan realiseres 

– og kombineres med andre renoveringsønsker  
•  Hvilke løsninger der er bedst at vælge 
•  Hvordan forbedringerne øger komfort og indeklima
•   Hvad renoveringen kommer til at koste, og hvor 

meget det sparer på energiregningen
•   Hvad der kan opnås i tilskud

Energimærket kan være et godt sted 
at begynde

Jeres første skridt mod at få drøftet og undersøgt 
energiforbedringer i ejendommen kan være at kigge 
på energimærkningen. I kan tjekke ejendommens 
energimærke på SparEnergi.dk under ”Find dit 
energimærke”.  

Kom godt fra plan til færdigt projekt 
BedreBolig er et såkaldt one-stop-shop koncept.  
Det betyder, at en BedreBolig-rådgiver kan hjælpe hele 
vejen fra idé til færdig renovering. Rådgiveren kan lave 
beregninger, lægge en plan, projektere og indhente 
tilbud samt være den, der styrer byggeprojektet og 
kvalitetssikrer arbejdet. 

BedreBolig-rådgiveren tager udgangspunkt i jeres 
behov og kan også være med til at inspirere, involvere 
og informere beboere, bestyrelse og administrator.

Gør det nemmere  
at energirenovere 

En BedreBolig-rådgiver kan: 

1.  Lytte til jeres ønsker og kortlægge mulighederne  
i ejendommen 

2.   Give overblik over forbedringer og økonomi  
i en BedreBolig-plan 

3.   Indhente tilbud, styre og følge op på  
renoveringsprojektet


