
Side 1

Vi udbygger casesamlingen
Målet er, at der kommer rigtig mange gode fortællinger om energivenlige boligren-
overinger på SparEnergi.dk, og at flest mulige landsdele, kommuner og forskellige 
typer af energiløsninger bliver repræsenteret til inspiration for andre boligejere.

Derfor sætter vi stor pris på, hvis du har lyst til at bidrage med din fortælling.

Sådan bruger vi dine oplysninger
I den færdige case viser vi nogle oplysninger om dig og din bolig, så du skal være 
indstillet på, at historien om dine boligforbedringer vil blive offentliggjort.

Vi offentliggør ikke dit efternavn, din adresse og dit telefonnummer, men bl.a. disse 
oplysninger vil kunne ses i den færdige case:

 z Fornavne på medvirkende

 z Antal personer i husstanden og deres alder

 z Kommune

 z Hvilke forbedringer, du har fået foretaget

 z Energiforbrug før og efter

 z Priser på investering i forbedringer

 z Fotos af medvirkende

 z Fotos af hus – indvendigt og udvendigt

 z Opnåede erfaringer med planlægning, udførelse og resultater

Casen vises både på nettet og på tryk
Den endelige case bliver offentligt tilgængelig. Den vil kunne ses og downloades fra 
SparEnergi.dk. Både af husejere, der kan få gavn af dine erfaringer, og af professio-
nelle som håndværkere og kommuner, der kan bruge eksemplerne i deres dialog med 
andre husejere. Casen kan blive eksponeret bredt på internettet og i trykt form f.eks. i 
magasiner og aviser, men aldrig på tv.

Energistyrelsen har udviklet en digital casebank, der indeholder 
en lang række eksempler på husejere, der har renoveret deres 
boliger energieffektivt. Formålet er at inspirere og hjælpe andre 
husejere, der overvejer at energirenovere.

Du finder Casebanken på SparEnergi.dk/casebank.



Side 2

Caseejer     

CVR-nr:

Navn:

Adresse:

Telefon:

Boligejer

Adresse:

E-mail:

Navn:

Visning af case og rettigheder 
Den endelige case bliver offentligt og frit tilgængelig på internettet. Dels på SparEnergi.dk, dels evt. på andre 
hjemmesider hos aktører, der arbejder med at fremme energirenovering i danske boliger. Dertil kan casen også 
bruges frit på tryk – f.eks. i magasiner og aviser. Casen vil dog aldrig blive vist på tv. 

Caseejeren har tidsubegrænset alle udnyttelses- og visningsrettigheder til casematerialet på alle kendte og i 
fremtiden kendte formater. Medvirkende kan på intet tidspunkt gøre krav gældende mod producenten som følge 
af medvirken i erfaringsopsamlingen. 

Denne aftale er udarbejdet i to eksemplarer, hvoraf hver af parterne har modtaget ét.

Ved underskrift af denne aftale tilkendegiver Boligejer at være indforstået med at deltage i interview og fo-
tografering til cases om energieffektive boligrenoveringer. Formålet er at stille erfaringer med energirenovering 
og energiløsninger til rådighed for andre boligejere. Casehistorierne samles på SparEnergi.dk/casebank, der 
vil være offentligt og frit tilgængeligt. Hvis du ønsker det har du mulighed for at få materialet til orientering inden 
casen bliver uploadet til Casebanken. Aftal dette på forhånd med caseejeren.

Dato / Underskrift caseejer Dato / Underskrift boligejer
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