
Side | 1 

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgivervirksomhed 

Virksomhed, der i forbindelse med energirenovering af bygninger leverer rådgivning og 
projektstyring mv. under BedreBolig-ordningen. Se også vejledningen på side 5 om korrekt 
udfyldelse af skemaet.

Sæt kryds Ja Nej 

CVR-nr.: Virksomhedens navn: 

Kontaktperson: 

Virksomhedskategori: 

Virksomhedens adresse: 

Postnummer og by: 

Telefon: 

E-mail:

1. Virksomhedens oplysninger.

2. Er virksomheden under konkurs eller i likvidation?

Sæt kryds 

Ydelsespakke 1 og 2 til enfamiliehuse

Ydelsespakke 1 og 2 til enfamiliehuse og til store bygninger (flerfamiliehuse,
etagebyggeri mv.)

3. Afkryds om virksomheden ønsker godkendelse til.
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4. Navne på virksomhedens BedreBolig-rådgiver(e) og afkryds, hvilke kurser
BedreBolig-rådgiveren(e) har bestået.

BedreBolig-rådgiverens navn: 

Ydelsespakke 1 (BedreBolig-rådgiver 1): 

Ydelsespakke 2 (BedreBolig-rådgiver 2): 

Flerfamiliehuse (Energikonsulent 2): 

BedreBolig-rådgiverens navn: 

Ydelsespakke 1 (BedreBolig-rådgiver 1): 

Ydelsespakke 2 (BedreBolig-rådgiver 2): 

Flerfamiliehuse (Energikonsulent 2): 

BedreBolig-rådgiverens navn: 

Ydelsespakke 1 (BedreBolig-rådgiver 1): 

Ydelsespakke 2 (BedreBolig-rådgiver 2): 

Flerfamiliehuse (Energikonsulent 2): 

BedreBolig-rådgiverens navn: 

Ydelsespakke 1 (BedreBolig-rådgiver 1): 

Ydelsespakke 2 (BedreBolig-rådgiver 2): 

Flerfamiliehuse (Energikonsulent 2): 

Hvis ja, udfyld venligst underleverandørens oplysninger: 

CVR-nr.: Virksomhedens navn: 

Navn på underleverandørens BedreBolig-rådgiver: 

5. Anvender virksomheden en underleverandør    til  levering  af  ydelsespakke 1 (boligens
energibesparelser og plan for energirenovering)?

Sæt kryds Ja Nej 
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6. Hvis ja i punkt 5, angiv venligst om underleverandøren er godkendt til store bygninger
(kun hvis virksomheden i punkt 3 har angivet, at de ønsker godkendelse til store bygninger)?

7. Anvender virksomheden en underleverandør til levering af ydelsespakke 2 (tilbudsindhentning
og projektstyring)?

Sæt kryds Ja Nej 

Sæt kryds Ja Nej 

Hvis ja, udfyld venligst underleverandørens oplysninger: 

CVR-nr.: Virksomhedens navn: 

Navn på underleverandørens BedreBolig-rådgiver: 

8. Hvis ja i punkt 7, angiv venligst om underleverandøren er godkendt til store bygninger
(kun hvis virksomheden i punkt 3 har angivet, at de ønsker godkendelse til store bygninger)?

Sæt kryds Ja Nej 

9. Har virksomheden en samarbejdspartner, som virksomheden henviser til for udførelse af
ydelsespakke 2 (tilbudsindhentning og projektstyring)?

Sæt kryds Ja Nej 

Hvis ja, udfyld venligst samarbejdspartnerens oplysninger: 

CVR-nr.: Virksomhedens navn: 

Navn på samarbejdspartnerens BedreBolig-rådgiver: 
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10. Hvis ja i punkt 9, angiv venligst om samarbejdspartneren er godkendt til store bygninger
(kun hvis virksomheden i punkt 3 har angivet, at de ønsker godkendelse til store bygninger)?

Sæt kryds Ja Nej 

Dato: Underskrift (bemyndiget medarbejder): 

12. Ovennævnte oplysninger er korrekte

Sæt kryds 

11. Oplysninger om virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Bekræftelse fra en kontrolinstans der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen:
Ja. Udfyldt blanket ”Kontrolinstansens indberetning til Energistyrelsen” vedrørende 
ansøgning om godkendelse af kvalitetsstyringssystem vedhæftes denne ansøgning. 

Sæt kryds 

Sæt kryds Ja Nej 

Bekræftelse fra akkrediteret certificerende organ:
Ja. Udfyldt bekræftelse fra akkrediteret certificerende organ vedrørende certificeret 
kvalitetsstyringssystem vedhæftes denne ansøgning.

Ja. Udfyldt bekræftelse fra akkrediteret certificerende organ vedrørende dobbeltcertificeret 
kvalitetsstyringssystemvedhæftes denne ansøgning.
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Vejledning til at ansøge om godkendelse som BedreBolig-
rådgivervirksomhed

1. Virksomhedens oplysninger

Hvis virksomheden har et CVR-nummer, skal dette oplyses. Herudover skal virksomhedens navn, adresse 
og kontaktperson angives. Der er mulighed for at angive virksomhedskategori med en af følgende 
betegnelser: Arkitekt, Bygningsingeniør/-konstruktør, Energikonsulent, Entreprenør, Håndværker, 
Installatør, Andet. 

2. Konkurs eller likvidation

Her svares ja, hvis der er afsagt konkursdekret over virksomheden, eller der er truffet beslutning om 
gennemførelse af likvidation af selskabet.

3. Hvilken godkendelse søges

Her afkrydser virksomheden, hvad der nærmere søges godkendelse til. Din virksomhed skal kunne levere 
”ydelsespakke 1” (boligens energibesparelser og plan for energirenovering). Din virksomhed skal endvidere 
kunne levere ”ydelsespakke 2” (tilbudsindhentning og projektstyring) – enten selv eller ved hjælp af en 
underleverandør eller samarbejdspartner. Det er ikke muligt kun at søge om godkendelse til store bygninger. 

4. Angiv virksomhedens egne BedreBolig-rådgivere

Virksomheden skal have ansat mindst én medarbejder, der er uddannet BedreBolig-rådgiver, til levering af 
ydelsespakke 1. Der stilles forskellige krav i BedreBolig-ordningen, alt efter om virksomheden ønsker en 
godkendelse til ydelsespakke 1, ydelsespakke 2, eller til enfamiliehuse og store bygninger. Der sættes 
derfor kryds i den eller de bokse ud for de kurser, som den enkelte medarbejder har deltaget i og 
bestået.

5. Anvender virksomheden en underleverandør til levering af ydelsespakke 1

En underleverandør i BedreBolig-ordningen kan enten være en medarbejder eller en anden BedreBolig- 
rådgivervirksomhed. Udover den fastansatte medarbejder, som skal have bestået ydelsespakke 1 på 
BedreBolig-uddannelsen, må BedreBolig-rådgivervirksomheden således gerne have aftaler med 
”underleverandører”. Det vil sige BedreBolig-rådgivere, der er underleverandører til BedreBolig-ydelserne, 
som ligeledes har bestået ydelsespakke 1 på BedreBolig-uddannelsen. Det gælder selvfølgelig også BedreBolig-
rådgivere, der har bestået både ydelsespakke 1 og ydelsespakke 2 på uddannelsen. 

Underleverandøren behøver ikke selv være godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed. Det er tilstrækkeligt, at 
den medarbejder, som underleverandøren stiller til rådighed, er uddannet i enten ydelsespakke 1 eller 
ydelsespakke 2. Underleverandøren skal anvende ”hovedleverandørens” kvalitetsstyringssystem og ikke 
underleverandørens eget kvalitetsstyringssystem.
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NB! Den omtalte underleverandør, som skal være BedreBolig-uddannet, er alene den, der leverer en 
rådgivningsydelse under BedreBolig-ordningen. Andre underleverandører, som er håndværkere og udfører 
håndværksmæssige opgaver med gennemførelse af de energibesparende forslag, som står i BedreBolig-planen, 
behøver hverken uddannelse eller godkendelse som BedreBolig-rådgiver. Disse andre underleverandørers 
oplysninger skal derfor ikke oplyses i ansøgningsskemaet. 

6. Brug af underleverandør til ydelsespakke 1

Hvis virksomheden anvender en underleverandør til levering af ydelsespakke 1 og i punkt 3 har angivet, at de 
ønsker godkendelse til store bygninger (flerfamiliehuse, etagebyggeri m.v.), skal underleverandøren stille en 
medarbejder til rådighed, der er uddannet i ydelsespakke 1 og har deltaget i og bestået Energikonsulent II 
(flerfamiliehuse).  

7. Anvender virksomheden en underleverandør til levering af Ydelsespakke 2

Hvis en virksomhed vil godkendes til kun at levere Ydelsespakke 1, forudsætter det, at virksomheden har en 
samarbejdsaftale med en anden godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed, som i eget navn kan levere 
Ydelsespakke 2, eller har en underleverandøraftale med en anden virksomhed om levering af Ydelsespakke 2. 
Underleverandøren behøver ikke selv være godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed. Det er tilstrækkeligt, at 
den medarbejder underleverandøren stiller til rådighed er uddannet i Ydelsespakke 2. Hvis en virksomhed også 
gerne vil kunne tilbyde Ydelsespakke 2, skal virksomheden enten selv have fastansat mindst 1 BedreBolig-
rådgiver, der er uddannet til at gennemføre Ydelsespakke 2, eller have en underleverandøraftale med en anden 
virksomhed om levering af Ydelsespakke 2 i hovedleverandørens navn. Underleverandøren behøver ikke selv 
være godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed. Det er tilstrækkeligt, at den medarbejder underleverandøren 
stiller til rådighed er uddannet i Ydelsespakke 2. 

8. Brug af underleverandør til ydelsespakke 2

Hvis virksomheden anvender en underleverandør til levering af ydelsespakke 2 og i punkt 3 har angivet, at de 
ønsker godkendelse til store bygninger (flerfamiliehuse, etagebyggeri m.v.), skal underleverandøren stille en 
medarbejder til rådighed, der er uddannet i ydelsespakke 1 og 2 og har deltaget i og bestået Energikonsulent II 
(flerfamiliehuse).  

9. Samarbejdspartneres oplysninger

Hvis en virksomhed alene vil levere Ydelsespakke 1, skal virksomheden kunne henvise til en anden godkendt 
BedreBolig-rådgivervirksomhed, som i eget navn kan levere Ydelsespakke 2. Samarbejdspartneren skal hermed 
også leve op til uddannelseskravene i ordningen og have et kvalitetsstyringssystem. 
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NB! Det er en betingelse for fortsat at kunne opretholde sin godkendelse som BedreBolig-rådgivervirksomhed, 
(1) at samarbejdspartneren, der henvises til, ikke har mistet sin godkendelse som 
BedreBolig-rådgivervirksomhed, (2) at samarbejdspartneren har samtykket heri, og (3) at 
samarbejdspartneren skrives ind i den ansøgende virksomheds kvalitetsstyringssystem.

11. Oplysning om virksomhedens kvalitetsstyringssystem 

Virksomheden skal have et godkendt eller certificeret kvalitetsstyringssystem. 
Der er to muligheder, afhængig af hvor langt virksomheden er med at implementere kvalitetsstyringssystemet:  

1) Sæt kryds og vedhæft blanketten ”Kontrolinstansens indberetning til Energistyrelsen”, hvis en
  kontrolinstans har godkendt eller forhåndsgodkendt virksomhedens kvalitetsstyringssystem,
 således at det lever op til bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1391 af 22. november 2016 om en
  godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse
  med energirenovering af bygninger.

2) Sæt kryds og vedhæft blanketten ”Akkrediteret certificerende organs indberetning til 
  Energistyrelsen”, hvis virksomheden har et certificeret kvalitetsstyringssystem, der lever op
  til standarden DS/EN ISO 9001:2008 samt bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1391 af 22. november 2016
  om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring mv. i
  forbindelse med energirenovering af bygninger.

3) Sæt kryds og vedhæft blanketten "Akkrediteret certificerende organs indberetning til
  Energistyrelsen", hvis virksomheden har et dobbeltcertificeret kvalitetsstyringssystem, der lever op til
  standarden DS/EN ISO 9001:2008 samt bilag 6 i bekendtgørelse nr. 1391 af 22. november 2016 om
  en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring mv. i forbindelse
  med energirenovering af bygninger. 

12. Underskrift

En bemyndiget medarbejder hos virksomheden skal erklære, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte. 

13. Indsend

Du indsender din ansøgning til Energistyrelsen ved at udfylde formularen til Energistyrelsen på mail 
info@bedrebolig.dk. Husk at vedhæfte indberetning fra enten kontrolinstans eller akkrediteret certificerende 
organ. 

10. Godkendelse til ydelsespakke 1 for store bygninger

Hvis virksomheden i punkt 3 har angivet, at virksomheden ønsker godkendelse til ydelsespakke 1 for store 
bygninger, skal den samarbejdspartner der henvises til, være godkendt til ydelsespakke 2 for store bygninger. 
Ønsker virksomheden derimod alene godkendelse til ydelsespakke 1 for enfamiliehuse, skal 
samarbejdspartneren alene være godkendt til ydelsespakke 2. 
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