
Styrk væksten i byggebranchen  
med din lokale BedreBolig-rådgiver

Byggemarkeder og BedreBolig



Potentialet for at tjene penge på energirenovering er stort. Det gælder  
både for boligejerne, håndværkere og byggemarkeder. BedreBolig er  
helhedsorienteret energirådgivning, der tager udgangspunkt i bolig -
ejerens behov og ønsker, og gør det nemmere at komme i gang.

BedreBolig-rådgivning gør det nemt at komme i gang
BedreBolig-rådgivning kan hjælpe boligejerne med at få overblik over behov og mulig-
heder – og lægge en plan for renoveringen. I en BedreBolig-plan 
beskrives renoveringstiltagene og økonomien, og med planen i hånden kan boligejeren 
nemt prioritere og komme i gang med de tiltag, der har størst besparelsespotentiale. 

Sikkert fra plan til færdigt projekt
BedreBolig er et såkaldt one-stop-shop koncept. Det betyder, at en Bedre Bolig- 
rådgiver udover at hjælpe med at skabe overblik og lægge en plan også kan projektere 
og ind hente tilbud samt være den, der styrer byggeprojektet og kvalitetssikrer arbejdet. 

Lad os sammen øge omfanget af energirenoveringer 
Øget energirenovering skaber mersalg af byggematerialer. BedreBolig sætter fokus på 
energirenovering og er med til at øge tempoet og omfanget af energirenovering i private 
boliger. For at få fordel af det øgede fokus på energirenovering er en god relation mellem 
byggecenter og BedreBolig-rådgiver vigtig. Det er god service for privat kunderne, og 
mere arbejde til de professionelle.

Energistyrelsen har udarbejdet en række markedsføringsmaterialer, som sætter  
fokus på BedreBolig og fordelene ved energirenovering. Materialerne stilles gratis til 
rådighed. Det er også muligt for dit byggecenter at blive BedreBolig-partner. Hvis I  
er interesseret i at høre mere, så kontakt Danske Byggecentre på db@bdb.dk. 

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 


