
MARKEDSFØRINGSMATERIALE – KOMMUNER

Word skabelon

finanssektoren mødeforløb

handlingsplan

byggemarkeder invitation

energisektoren agenda

 Word skabelon  handlingsplan  introduktionsbreve  invitation
 agenda
 udkast til mødeforløb

Invitation 

 

20. oktober 2014 

[Indsæt møde tekst]  
[Indsæt dato & tidspunkt]  
 
 
[Indsæt agenda/tekst]  

[Indsæt evt. kommune logo] 

Handlingsplan 

 

20. oktober 2014 

 

Målgruppe Erfaringer/planer Mål Hvilke aktiviteter sætter 
vi i gang og hvem er 

ansvarlig? 

Hvad mangler vi? Tidsplan 

Intern i kommunen      

Boligejere      

Rådgivere      

Energiselskaber      

Banker/ realkreditinstitutter      

Byggemarkeder      

Netværk      

Øvrige      

 

[Indsæt evt. kommune logo] 

Handlingsplan for implementering af BedreBolig i: 
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BedreBolig – en landsdækkende energirenoveringsordning med lokalt perspektiv 
Energistyrelsen har lanceret BedreBolig - en ordning, der sætter fokus på energirenovering af private 
boliger. Her i [indsæt kommunenavn] ønsker vi at skabe lokal synlighed af BedreBolig over for 
kommunens boligejere, og at skabe et aktivt erhvervsnetværk, der kan gøre ordningen til et lokalt 
forankret initiativ.  
 
Som et led i BedreBolig har Energistyrelsen uddannet fagfolk i byggebranchen til BedreBolig-rådgivere, 
der kan rådgive boligejere om energirenovering. Rådgiverne udvikler en samlet plan for boligen, der 
omhandler både energirenoveringstiltag og eventuelle andre renoveringstiltag, som boligejeren måtte 
ønske. [kommunenavn] ønsker at [opstarte/facilitere/udvikle – beskriv kommunens rolle] et lokalt 
erhvervsnetværk, der kan danne rammerne om samarbejdet om BedreBolig lokalt. Dette 
erhvervsnetværk kan blandt andet omfatte lokale BedreBolig-rådgivere, lokale pengeinstitutter, 
forsyningssektoren, byggemarkeder og tømmerhandler.  
 
Både BedreBolig-rådgivere og ”gør-det-selv-manden” har behov for rådgivning og materialer i 
forbindelse med energirenovering. Det vil derfor være en gevinst for alle, hvis lokale byggemarkeder og 
tømmerhandlere er repræsenteret i BedreBolig-netværket. Netværket vil også styrke lokale samarbejde 
på tværs af brancher. 
 
Ud over lokale tiltag, der skal synliggøre BedreBolig, gennemfører Energistyrelsen landsdækkende 
markedsføringstiltag frem til 2016. Derfor vil boligejerne vedvarende blive mødt med ordningens 
muligheder og motiveres til at renovere boligen.  
 
Vi vil kontakte [indsæt modtager] i den nærmeste fremtid og drøfte jeres muligheder ved BedreBolig-
ordningen og fordele i at deltage i et lokalt erhvervsnetværk. 
 
Venlig hilsen 
[indsæt navn og kommune] 
 

NAVN NAVNESEN 
ADRESSE 
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Informationsmøde om BedreBolig 
 

Kære [navn] 

Du[/I] inviteres hermed til et introduktionsmøde om BedreBolig den [tidspunkt og sted].  

På mødet vil vi fortælle om BedreBolig, kommunens mål og engagement i ordningen samt indlede en 
dialog om, hvilket muligheder BedreBolig giver set i et lokalt erhvervsperspektiv. 

Til dette første møde har vi inviteret en række aktører, herunder lokale BedreBolig-rådgivere. Formålet 
med mødet er at dele viden og forventninger til ordningen i lokalområdet samt vurdere, hvilke fordele 
der vil kunne opnås ved et erhvervssamarbejde med fokus på BedreBolig.  

Programmet for mødet er vedlagt. 

Vi håber på, du/I har lyst til at deltage og således medvirke til at lægge fundamentet til et fremtidigt 
samarbejde mellem de interessenter, der kan drage nytte af BedreBolig. 

 

 

Venlig hilsen 

 

[Indsæt afsender]  

[Indsæt evt. kommune logo] 

NAVN NAVNESEN 
ADRESSE 
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Ny ordning fra Energistyrelsen kan medvirke til at realisere energibesparelser i private boliger 
BedreBolig gør det nemmere for boligejere at lave energirenoveringer og skrue ned for energiforbruget. 
 
De nye BedreBolig-rådgivere kan levere en gennemgang af boligen og udarbejde BedreBolig-planer, 
der giver overblik over forbedringsmuligheder, besparelser og budgetter for renoveringsprojekterne. 
BedreBolig-rådgiveren kan også stå for projektering og byggeledelse af selve renoveringen.  
 
Der er et stort potentiale for energibesparelser i danske enfamiliehuse. Derfor er det vigtigt at motivere 
boligejerne til at udføre energiforbedringer, der kan understøtte målet om et fossilfrit Danmark i 2050.  
 
Et vigtigt aspekt af BedreBolig er et tæt samarbejde med energiselskaberne. Dette vil [xx kommune] 
gerne understøtte via regionale samarbejder på tværs af de sektorer, der kan have fordele af at indgå i 
et samarbejde omkring BedreBolig. 
 
I [indsæt kommunenavn] ønsker vi at arbejde med BedreBolig på lokalt plan og i den forbindelse vil vi 
gerne i dialog med energiforsyningen, byggebranchen, banker og realkreditinstitutter om de 
muligheder, som BedreBolig-ordningen giver lokalt. 
 
Ud over lokale tiltag, der skal synliggøre BedreBolig, gennemfører Energistyrelsen landsdækkende 
markedsføringstiltag frem til 2016.  
 
Vi vil kontakte dig i den nærmeste fremtid og drøfte jeres interesse for ordningen. 
 
 
 
Venlig hilsen 
[Indsæt navn og kommune] 

[Indsæt evt. kommune logo] 

Agenda 
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Opstartsmøde for BedreBolig i [kommune] den xx.xx.xx 
[adresse] 

 
 

 
 

Velkomst v. kommunen  
Kommunen byder velkommen 
 
Præsentationsrunde  
Alle tilstedeværende præsenterer 
 
Kort om BedreBolig v. kommunen  
Hvad er BedreBolig? [Omfanget af information kan variere efter aktørernes indsigt i ordningen] 
 
Kommunens ambitioner og rolle  
Hvilke ambitioner har kommunen for BedreBolig?  
Hvad vil kommunen gøre for, at ordningen bliver en lokal succes? 
 
Rundbordsdiskussion  
Hvilke ambitioner har de tilstedeværende aktører og BedreBolig-rådgivere i ordningen?  
Hvilken rolle vil de påtage sig? 

 
Opsamling  
Opsamling på dagens møde og planer for næste eventuelle møde.  

 
 
 
 

[Indsæt evt. kommune logo] 

NAVN NAVNESEN 
ADRESSE 

 

 

20. oktober 2014 

 
 
Vil du finansiere energirenovering af dine kunders bolig? 
Energirenovering kan give luft i privatøkonomien og løfte boligens værdi. Energistyrelsens BedreBolig-
ordning er en nem og overskuelig tilgang til at vurdere, hvad der skal til for at løfte boligens standard. 
En BedreBolig-plan redegør for besparelsespotentialet og skitserer behovet for finansiering af 
renoveringen. [indsæt kommune navn] ønsker at arbejde aktivt med BedreBolig i lokalområdet og 
dermed medvirke til at reducere energiforbruget og øge beskæftigelsen og erhvervssamarbejdet i 
kommunen. 
 
Boligejerne har ofte behov for rådgivning og lånevurdering, når de overvejer at gennemføre 
boligforbedringer. Med BedreBolig-ordningen kan særligt uddannede BedreBolig-rådgivere hjælpe 
boligejeren med kvalificeret og helhedsorienteret rådgivning i forbindelse med renovering af boligen. 
Rådgiveren kan udarbejde en BedreBolig-plan, der giver boligejerne overblik over 
forbedringsmuligheder, besparelser og budget for hele projektet. Planen kan boligejeren efterfølgende 
fremvise i banken, hvor den kan danne udgangspunkt for dialogen om finansieringsbehov og 
muligheder.  
 
Ordningen kan medvirke til at skabe vækst og arbejdspladser i lokalområdet. Derfor vil kommunen 
medvirke til at [opstarte/facilitere/udvikle - beskriv kommunens rolle] et lokalt erhvervsnetværk, der kan 
danne rammerne om samarbejdet om BedreBolig med gensidig gevinst.  
 
Ud over lokale tiltag, der skal synligøre BedreBolig, gennemfører Energistyrelsen nationale 
markedsføringstiltag frem til 2016. Derved vil boligejerne vedvarende blive mødt med ordningens 
muligheder og motiveres til at tænke energirigtigt, når boligen skal renoveres.  
 
I [indsæt kommunenavn] ønsker vi at arbejde med BedreBolig på lokalt plan og i den forbindelse, vil vi 
gerne i dialog med finanssektoren om de muligheder, som ordningen giver. 
 
Vi vil kontakte [indsæt modtager] i den nærmeste fremtid og drøfte jeres interesse for ordningen. 
 
 
Venlig hilsen 
[indsæt navn og kommune] 

[Indsæt evt. kommune logo] 

BedreBolig kick off møde i Næstved 
D. 20. februar 2014 kl. 16.30-19.30 
 
Dagsorden


 



 

 


 




 

 

 








 


 








 



  







   

Inspirationskatalog
Ideer til markedsføring af BedreBolig- 
rådgivning og oplæg til samarbejde med 
andre virksomheder om ordningen.

Word-skabelon
Kan benyttes til for eksempel mødeindkaldelser, 
referater og andet, der er relateret til BedreBolig.

Handlingsplan
Handlingsplanen er et godt afsæt for arbejdet 
med BedreBolig.

Introduktionsbreve
Fremsendes til de lokale BedreBolig- 
rådgivere forud for møde med de lokale 
erhvervsvirksomheder.

Aktørmøder
Udkast til invitation, agenda og præsentations- 
materiale til det første møde i kommunens 
erhvervsnetværk. Materialet kan bruges som 
inspiration og kan tilpasses kommunens 
aktuelle planer.

 katalog, 40 s.

inspirationskatalog (forside)

Kom godt i gang
Inspiration til lokal forankring

BedreBolig-rådgivere

NAVN NAVNESEN 
ADRESSE 

 

 

20. oktober 2014 

 
Kære [indsæt navn] 
 
 
[Kommunenavn] ønsker dig tillykke med din uddannelse til BedreBolig-rådgiver. 
 
I [kommunenavn] ønsker vi at støtte op om BedreBolig på lokalt plan. Vi mener, at ordningen kan 
medvirke til at skabe lokal vækst og underbygge et bredt samarbejde i det lokale erhvervsliv og på den 
måde skabe øget efterspørgsel efter BedreBolig-rådgivning. 
 
Vi har derfor taget initiativ til at gå i dialog med en række aktører med henblik på at opbygge et tæt 
samarbejde omkring BedreBolig, så vi sammen kan sikre synlighed af ordningens muligheder blandt 
kommunens borgere. 
 
Vi håber derfor, at du som BedreBolig-rådgiver vil deltage i netværket, hvor vi indkalder til første møde i 
løbet af [indsæt forventet tidsramme]. 
 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores initiativ, er du velkommen til at rette henvendelse til 
undertegnede. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
[indsæt navn og kommune] 
 

[Indsæt evt. kommune logo] 

 

 

20. oktober 2014 

BedreBolig-planen indeholder også information om de tilskudsmuligheder, der eventuelt kan opnås, og 
med den i hånden har husejeren et godt grundlag for at gå i banken og tage en dialog om, hvordan han 
eller hun kan finansiere renoveringen. 
 
 
Samarbejde med fokus på energi  
I samarbejde med BedreBolig-rådgivere og [indsæt de aktive brancher/virksomheder der er relevante], 
vil [kommunens navn] nu iværksætte [beskriv aktiviteterne]. 
 
”Mange boliger i kommunen er bygget før 1980 og i mange af de huse, er det muligt at reducere 
energiforbruget ret markant.  Derfor vil vi gerne i dialog med borgerne om BedreBolig-ordningens 
muligheder og motivere dem til at tænke energi med, når boligen skal renoveres,” fortæller [indsæt 
borgmester/projektleder navn og titel ] fra [indsæt kommunens navn]. 
 
FAKTABOKS: 
 

• BedreBolig er en ny landsdækkende ordning, der skal gøre det nemmere at komme i gang med 
at energirenovere.  
 

• BedreBolig-rådgivere er håndværkere, arkitekter, ingeniører og andre med erfaring inden for 
byggeri og energi, der har taget en efteruddannelse tilrettelagt af Energistyrelsen. 
 

• BedreBolig-rådgivere kan yde helhedsorienteret rådgivning om energirigtige løsninger, der giver 
mest værdi for boligejeren. 
 

• BedreBolig-rådgiveren kan udarbejde en BedreBolig-plan, der indeholder en beskrivelse af de 
tiltag, som boligejeren ønsker, herunder også en beregning af energibesparelsen samt en 
oversigt over den forventede pris på de tiltag, der med fordel kan gennemføres. 
 

• BedreBolig-rådgiveren kan udføre, styre og følge op på et renoveringsprojekt.  
 

• I [Kommunenavn] er der [antal] uddannede BedreBolig-rådgivere. Find dem på BedreBolig.dk 

 
 
 

Pressemeddelelser

Udkast til en pressemeddelse

 pressemeddelelse

pressemeddelelse
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Nu er det tid for bedre boliger i [Kommunenavn] 
 
Det kan være svært at vide, hvor man skal begynde, hvis man vil energirenovere sin bolig, men 
nu bliver det nemmere for boligejere i [Kommunenavn]. Nye BedreBolig-rådgivere skal hjælpe 
husejerne med at renovere sig til en lavere energiregning og samtidig få en bedre bolig. 
 
Vil du have en lavere energiregning eller ønsker du at komme kulde og træk til livs? Det er der 
forskellige løsninger til og det kan ofte være vanskeligt at få overblik over, hvor det bedst betaler sig at 
sætte ind. Men med hjælp fra en BedreBolig-rådgiver bliver det en overskuelig opgave. 
 
I [Kommunenavn] er der nu [antal] uddannede BedreBolig-rådgivere, som kan kortlægge, hvilke 
energirenoveringstiltag der bedst betaler sig at gå i gang med. Kommunen er ved at etablere et 
netværk, hvor rådgiverne arbejder sammen med [tilføj evt. andre aktive interessenter, fx, de lokale 
pengeinstitutter og forsyningsselskaber] om at give boligejerne de bedste muligheder for at gå i gang 
med forbedringer af boligen.  
 
[Indsæt gerne et borgmestercitat eller citat fra projektleder om forventningerne til BedreBolig-ordningen 
og det nye samarbejde] 
 
Få en kvalificeret plan 
En BedreBolig-rådgiver er en håndværker, ingeniør, arkitekt eller anden bygningskyndig, som har taget 
BedreBolig-uddannelsen, der er en særlig efteruddannelse tilrettelagt at Energistyrelsen. Uddannelsen 
har særligt fokus på rådgivning af private boligejere, som har behov for hjælp i forbindelse med 
energirigtig renovering af deres huse.  
 
Rådgiveren gennemgår boligen og udarbejder en BedreBolig-plan, der beskriver alle de ønskede 
forbedringer af boligen – også de, der ikke drejer sig om energi – samt prisen på forbedringerne og en 
oversigt over, hvor meget boligejeren kan spare på energiregningen.  
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BedreBolig-plan
BEDREBOLIG-RÅDGIVER
AMAS Arkitekter
Anders Dahl Mogensen
Hasselvej 40
2830 Virum
E-mail
andersdmogensen@gmail.com
Tlf.nr 23241157

BOLIGEJER
Dorthe Albrechtsen
Joachim Rønnows Vej 25
2830 Virum

Resume af BedreBolig-plan

Rapportnr: 134
Firmanr: 58
Dato: 01-09-2014

BedreBolig-plan
BEDREBOLIG-RÅDGIVER
VIDAL+IVERSEN tegnestue
Rasmus Iversen
Grønnemose alle 71
2860 Søborg
E-mail rasmus@vi-iv.dk
Tlf.nr 20668014

BOLIGEJER
Herman og Inge Strandgård
Søndersøvej 18
3500 Værløse
E-mail herman@strandgaard.dk
Tlf.nr 12345678

Resume af BedreBolig-plan
Hvis I gennemfører alle tiltag i BedreBolig-planen, kan I årligt spare kr. 6.000 -
7.000 på el-, vand- og varmeforbrug. Derudover bliver boligens komfort og
indeklima forbedret. Alle investeringerne koster kr. 140.000 - 150.000 samlet. Det
omfatter tætning og efterisolering ved ind- og udvendig renovering samt etablering
af pejseindsats og solvarme. Boligens gode akustik og arkitektoniske udtryk
bevares. Nyt loft og maling giver bedre udnyttelse af dagslyset. Det øger komforten
ved den daglige brug af rummene og reducerer elregningen.

Rapportnr: 136
Firmanr: 37
Dato: 02-09-2014

MARKEDSFØRINGSMATERIALE – KOMMUNER

 generisk
 boligejere

generisk roll-ups

boligejere roll-ups

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?
Få svaret med BedreBolig

Tagterrasse

Nyt tag

BedreBolig er en ny ordning fra Energi-
styrelsen, der gør det nemmere at tænke  
energien med, når du renoverer din bolig.  
Og energibesparelsen kan være med til 
at betale for dine boligforbedringer.
 
BedreBolig-rådgiveren kan lytte til dine 
ønsker og kortlægge mulighederne i din  
bolig, give dig overblik over tiltag og øko- 
nomi i en BedreBolig-plan samt udføre, 
styre og følge op på dit renoveringsprojekt.

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?
Få svaret med BedreBolig

Tagterrasse
Nyt tag

• Lavere energiregning

• Sundere indeklima 

• Bedre komfort uden 
 træk og kulde

• Øget salgsværdi 

• Moderne funktioner, 
 design og arkitektur

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?
Få svaret med BedreBolig

BedreBolig er en ny ordning fra Energi-
styrelsen, der gør det nemmere at tænke  
energien med, når du renoverer din bolig.  
Og energibesparelsen kan være med til 
at betale for dine boligforbedringer.
 
BedreBolig-rådgiveren kan lytte til dine 
ønsker og kortlægge mulighederne i din  
bolig, give dig overblik over tiltag og øko- 
nomi i en BedreBolig-plan samt udføre, 
styre og følge op på dit renoveringsprojekt.

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?
Få svaret med BedreBolig

• Lavere energiregning

• Sundere indeklima 

• Bedre komfort uden 
 træk og kulde

• Øget salgsværdi 

• Moderne funktioner, 
 design og arkitektur

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?
Få svaret med BedreBolig

 web-bannere  boligejer-folder

Digitale elementer
Elementerne kan benyttes på din hjemmeside og på 
Facebook.

Folder til boligejere
Folderen er målrettet boligejeren og kan gratis 
rekvireres gennem BedreBolig-sekretatriatet:  
info@bedrebolig.dk

Roll-ups
Roll-ups til for eksempel borgeraktiviteter, der kan 
tilpasses kommunen.

web-bannere

boligejer-folder

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?

Få svaret af en
BedreBolig-rådgiver

Find din rådgiver på
BedreBolig.dk

Tagterrasse

Nyt tag

Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 

BedreBolig.dk

Her finder du din BedreBolig-rådgiver

Få mere information om ordningen og find din Bedre-
Bolig-rådgiver på BedreBolig.dk. Her kan du også få 
gode råd om energirenovering og blive inspireret af 
andres erfaringer med BedreBolig.

Gør det nemmere at energirenovere 

Mange boliger i Danmark kan blive mere energi rig ti ge 
og bedre at bo i. Men det kan være svært at vide, hvor 
og hvornår det betaler sig at energirenovere.

BedreBolig er en ny ordning fra Energistyrelsen, der 
gør det nemmere at tænke energiforbedringer med, 
når du renoverer din bolig. Og energibesparelsen kan 
være med til at betale for dine boligforbedringer.

Tænk energien med i dine boligdrømme

Måske drømmer du om et nyt køkken, mere lys, mere 
plads eller en flot, nypudset facade. Uanset om det 
er små eller større forbedringer, kan det betale sig at 
tænke energien med, når du renoverer. Det giver ofte 
mange fordele:

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

Få svar på alle de vigtige spørgsmål

At renovere er ofte ikke nogen let proces – og at gøre 
det energirigtigt kræver viden om muligheder og 
løsninger. Med BedreBolig kan en godkendt rådgiver 
give dig svar på:
 
•  Hvordan og hvornår det bedst kan betale sig 
 at energiforbedre boligen
•  Hvad renoveringen betyder for boligens udseende 
•  Hvordan forbedringerne øger sundhed 
 og komfort 
• Hvordan det påvirker din boligøkonomi 
•  Hvordan du kan få dine energiforbedringer 
 finansieret 
•  Hvad du kan få i tilskud gennem energiselskaber 
•  Hvordan du bedst kommer i mål med projektet

Vælg fagfolk med forstand på energi 

Energistyrelsen uddanner og godkender fagfolk som 
f.eks. arkitekter, håndværkere, ingeniører og bygnings-
konstruktører til BedreBolig-rådgivere. Når du køber 
rådgivning af en BedreBolig-rådgiver, kan du således 
vælge en person med den faglighed, der passer bedst 
til dit projekt og samtidig være sikret kvalificeret og 
helhedsorienteret rådgiv ning med energien i fokus. 

Kom godt fra plan til projekt

BedreBolig-rådgivere kan følge dig hele vejen fra 
plan til færdig renovering. De kan rådgive dig om 
muligheder, give dig et samlet overblik i en Bedre-
Bolig-plan og føre projektet sikkert i hus. Du laver 
selv en aftale med BedreBolig-rådgiveren om om-
fanget af rådgivningen og prisen herpå. Det er godt 
givet ud – og besparelsen kan være med til at betale.

Din BedreBolig-rådgiver kan: 

1. Lytte til dine ønsker og kortlægge mulighederne 
 i din bolig 
2.  Give dig overblik over forbedringer og økonomi 
 i en BedreBolig-plan 
3.  Styre og følge op på dit renoveringsprojekt

Hvad er
BedreBolig?

BedreBolig-planer

BedreBolig-planer, som du kan lade dig inspirere af 
og vise til potentielle kunder, så de får indblik i, hvad 
de kan forvente at modtage, når du er færdig med at 
gennemgå deres bolig.

Stand

Standmaterialer kan efter aftale lånes af BedreBolig- 
sekretariatet: info@bedrebolig.dk

 BedreBolig-planer  stand

3 eksempler på BedreBolig-planer 

Version 2015.12

BedreBolig-plan
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Resume af BedreBolig-plan
BedreBolig-planen er udarbejdet med udgangspunkt i jeres ønsker om at
konvertere fra olie til vedvarende energi og øge boligens komfort gennem
efterisolering af 1. sal. Det samlede projekt koster kr. 312.000. Det giver en årlig
energibesparelse på kr. 25.000 og forbedrer indeklimaet mærkbart. Dele af
BedreBolig-planen skal under alle omstændigheder gennemføres som led i
bygningens vedligeholdelse.
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