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

Få svaret af en
BedreBolig-rådgiver

Find din rådgiver på
BedreBolig.dk

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
BedreBolig.dk

Hvad kan din
energibesparelse
betale?

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:
•
•
•
•
•
•

Hvad er
BedreBolig?
Gør det nemmere at energirenovere
Mange boliger i Danmark kan blive mere energir igtige
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.

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

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

Vælg fagfolk med forstand på energi
Energistyrelsen uddanner og godkender fagfolk som
f.eks. arkitekter, håndværkere, ingeniører og bygningskonstruktører 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 rådgivning 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 BedreBolig-plan og føre projektet sikkert i hus. Du laver
selv en aftale med BedreBolig-rådgiveren om omfanget af rådgivningen og prisen herpå. Det er godt
givet ud – og besparelsen kan være med til at betale.

