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Mange boliger kræver mere end en omgang maling for at leve op til nuti-
dens krav til et moderne hjem. BedreBolig gør det nemmere at komme  
i gang med energirigtig renovering af boligen, så de månedlige  
omkostninger til el, vand og varme reduceres.  

En BedreBolig-plan giver overblik
En BedreBolig-rådgiver kan hjælpe med at få lagt en plan for renovering af boligen og 
få overblik over krævede investeringer og mulige besparelser. Med en BedreBolig-plan 
i hånden kan boligejeren nemt prioritere og komme i gang med de tiltag, der har størst 
besparelsespotentiale. En BedreBolig-plan er ideel for husejere og andre bygningsejere, 
der gerne vil have en samlet oversigt over, hvordan deres bolig bliver tidssvarende og 
øger sin værdi.

Sikkert fra plan til færdigt projekt 
BedreBolig-planen indeholder en oversigt over både udgifter og besparelser forbundet 
med hver enkelt forbedring. Planen er derfor et godt grundlag for dialog om, hvor der 
ud fra en økonomisk betragtning bør sættes ind i forhold til boligen. 

BedreBolig er et såkaldt one-stop-shop koncept. Det betyder, at en BedreBolig- 
rådgiver også kan hjælpe med at projektere og indhente tilbud samt være den, der 
styrer byggeprojektet og kvalitetssikrer arbejdet. 

Brug BedreBolig aktivt og skab lokal synlighed 
BedreBolig-planen giver banken et bedre grundlag for at udlåne penge til energi-
renoveringsprojekter, som sikrer boligens værdi og reducerer boligejerens månedlige 
udgifter til el, vand og varme.  

BedreBolig giver samtidig banker og sparekasser mulighed for at støtte lokal grøn 
vækst og styrke relationen til kommunen, håndværkere og boligejere. Banken kan 
samarbejde med lokale BedreBolig-rådgivere og deltage i forskellige arrangementer 
eller tage initiativ til kundearrangementer om energirenovering med oplæg fra en 
BedreBolig-rådgiver. 

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 


