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VÆKST VIA ENERGIRENOVERING – 
DREJEBOG TIL EN LOKAL INDSATS
Med denne drejebog kan du som kommunal medarbejder, leder eller politiker let overskue, 
sammensætte og opstarte en energirenoveringsindsats rettet mod ejere af en familie huse� 
Indsatsen er fleksibel, overkommelig og leverer resultater i forhold til kommunens klimamål-
sætninger� Samtidig fremmer indsatsen væksten hos de lokale håndværkere, og den synliggør 
kommunens konkrete indsats over for de private boligejere� 

NÅ KLIMAMÅLENE
Energirenovering er en nødvendighed, hvis vi skal nå vores fælles mål i hovedstadsregionens 
kommuner om ikke at bruge fossile brændsler til opvarmning i 2035� Enfamilieshuse står for 
51 procent af energiforbruget i bygninger og 58 procent af energiforbruget til opvarmning af 
 bygninger� Derfor er boligejere ikke til at komme udenom� Vi skal motivere boligejerne til en 
frivillig indsats, hvor de skal investere deres sparepenge� Det kræver flere sideløbende indsat-
ser – herunder målrettet kommunikation� 

  

OMFANGET AF DEN LOKALE INDSATS
Der er 292�000 enfamilieshuse i hovedstadsregionen� Kun 30 procent har energimærke A, B og 
C�  Derfor skal de resterende 70 procent enfamiliehuse renoveres inden for de næste 20 år for 
at leve op til forudsætningen om en energibesparelse på 35 procent i 2035� Det svarer til en 
investering i størrelsesordenen 300�000 kroner per hus� Ofte vil renoveringen foregå i etaper, 
da boligejerne skal spare op� Investeringen sker således løbende og over flere år, hvorfor den 
lokale indsats skal være vedvarende�
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Figur: oversigt over bygningers samlede varmeforbrug fordelt på type�
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I en gennemsnitskommune med 50�000 indbyggere og 10�000 enfamilieshuse skal der 
 renoveres cirka 350 huse årligt� Vi ved, at cirka en halv procent, svarende til 50 huse, rives 
ned, og at der i stedet bygges nye� I gennemsnitskommunen skal indsatsen derfor sikre, at tre 
procent, svarende til 300 huse, renoveres årligt� Heraf forventes renoveringen af 1,7 procent, 
svarende til 170 boliger, at ske af sig selv, mens de resterende boligejere skal motiveres  (baseret 
på SBi’s  vurdering af at besparelsesmålet er 30 procent af bygningernes energiforbrug, hvoraf 
17 procent opnås uden indsats)�

KOMMUNENS ROLLE
Der er gennem årene gennemført mange tiltag for at fremme energirenovering� Erfaringerne 
viser, at indsatsen fungerer der, hvor flere aktører er gået sammen og altid med kommunen 
som tovholder� Kommunen har en stor troværdighed, og kan derfor tage dialogen med 
 aktørerne -  samlet eller hver for sig� 

Men kommunen kan ikke gennemføre indsatsen alene� Derfor skal en række private aktører 
bidrage der, hvor de har en forretningsmæssig fordel�

DEN KOMMUNALE INDSATS BETALER SIG:
• Klimamålsætninger. 300 renoverede huse med et gennemsnitligt energiforbrug 

på 20�000 kWh svarer til en årlig CO2-reduktion på 1,4 ton (baseret på tal fra 
Key2Green: 1 kWh udleder cirka 200 gram CO2 til atmosfæren)�  

• Arbejde til håndværkere. Hver gang, der investeres en million kroner i 
renovering, skabes 1,45 årsværk ifølge Dansk Byggeri� Når der renoveres for 
300�000 kroner i 150 huse, skabes der således 65 årsværk�

• Øgede skatteindtægter. Aalborg Universitet har beregnet, at for hver én 
million kroner, der investeres i renovering, kommer der gennemsnitligt 140�000 
kroner tilbage i kommuneskat på grund af øget omsætning hos håndværkerne� 
Herudover spares der udgifter i blandt andet dagpengesystemet� Kommunen 
har således et råderum til indsatsen� 

• Positiv synlighed hos borgerne. Indsatsen kræver en kontinuerlig 
kommunikationsindsats, som udover at motivere boligejerne synliggør 
kommunens klimaindsats og tilbyder boligejerne gode muligheder�

• Bedre boligstandard. Indsatsen skal reelt fordoble renoveringsarbejdet i de 
privatejede enfamilieshuse� Herved hæves boligstandarden i kommunen�

• Fremtidige planer. Energirenovering kan være med til at klargøre boligområdet 
til fremtidige energiløsninger� Et vigtigt element i kommunernes strategiske 
energiplaner bliver eksempelvis lavtemperatur-fjernvarme� Herved 
minimeres varmetabet væsentligt i fjernvarmesystemet, men det kræver, at 
modtagerhusenes klimaskærm er i en stand, så husene kan opvarmes ved den 
lavere fremløbstemperatur�
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KOMMUNENS UDFØRENDE MEDARBEJDERE
Opgaven i kommunerne udføres oftest af klimamedarbejderen� Men arbejdet kan fordeles på 
flere medarbejdere med hver deres specialiserede fokus� Herved bliver det mere realistisk at 
gennemføre en indsats over mange år:

• Klimamedarbejderen er ankerpersonen, der samler trådene og koordinerer indsatsen 
internt i kommunen og med de eksterne indsatser�

• Kommunikationsmedarbejderen bidrager med kommunens del af kommunikations-
indsatsen – det vil sige brug af de kommunale kommunikationskanaler som hjemmeside, 
Facebook, kommunesider i lokalavisen, pressearbejde samt kommunikation i forbindelse 
med events og lignende�

• Erhvervsmedarbejderen eller det lokale erhvervssamarbejde bidrager med involvering 
af forskellige erhvervsaktører, som kan have en rolle i kommunikationen og/eller være 
 udførende efterfølgende� 

HVORFOR FOKUS PÅ RÅDGIVNING?
Der er gennem mange år gennemført en række kampagner for at fremme energirenovering 
af enfamilieshuse� Effekten har ikke været tilstrækkelig� Vurderingen er, at når boligejeren 
skal beslutte sig for en forbedring af huset, er det ikke overbevisende nok med beregninger på 
hjemmesider, gode cases og så videre� Boligejeren har brug for en dialog med en faglig person 
med udgangspunkt i eget hus; altså en rådgiver der besøger huset� Herved skabes en personlig 
relation, som gør rådgivningen troværdig og konkret� Derfor har Energistyrelsen udviklet 
BedreBolig-ordningen, hvor boligejeren får besøg af en BedreBolig-rådgiver, som gennemgår 
huset sammen med familien� Dialogen med rådgiveren, konkrete beregninger og eventuelt en 
rapport afklarer, hvad der er det rigtige at gøre i netop dette hus� 

BedreBolig-planen viser vejen til den bolig, som familien drømmer om, og tager derfor både 
hensyn til vedligehold, energiforbrug, indeklima og komfort� Med det afsæt viser evalueringer 
af lokale projekter, at mindst halvdelen af boligejerne gennemfører et renoveringsprojekt� 

Rådgivningen kan være andet end BedreBolig-rådgivning, men BedreBolig-ordningen giver 
et nationalt stempel, en klar fremgangsmåde og en kvalitetssikring, som styrker rådgiverens 
troværdighed�

Logo-oversigt

BB_logo_v2
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BedreBolig logo version 1
BedreBoligs primære logo

Logoerne downloades i forskellige filformater:
• CMYK ai anvendes til trykte elementer
• RGB ai anvendes til digitale elementer
• JPG anvendes til web og PowerPoint

BedreBolig logo version 2
Anvendes når logoet bruges sammen med ‘stregen’

Energistyrelsen logo
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www�bedrebolig�dk
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GRUNDMODELLEN FOR INDSATSEN

KOMMUNIKATION
& REKRUTTERING RÅDGIVNING OPFØLGNING

KOMMUNIKATION & REKRUTTERING
Boligejerne skal gøres interesserede, motiverede og overbeviste om, at de skal forbedre deres 
hus� Her kan landsdækkende kampagner og Energistyrelsens SparEnergi�dk bidrage, men der er 
behov for at konkretisere det med en lokal indsats� Hvis borgerne ikke møder  kommunikationen 
med en tydelig lokal forankring, bliver de lokale rådgivere og andre aktører sjældent sat i spil – 
samtidigt giver en kommunal afsender på budskaberne troværdighed�

Et budskab skal mødes adskillige gange, før det tages ind� Derfor skal der sættes et 
 koordineret kommunikationsarbejde i gang, og budskabet skal gerne komme fra mange sider 
ad flere omgange� Det er oplagt, at en landsdækkende indsats giver bred opmærksomhed, som 
kommunen kan sætte i spil lokalt� Endelig kan indsatsen støttes af en række lokale aktører som 
rådgivere, håndværkere, banker, ejendomsmæglere, byggemarkeder, forsyningsselskaber med 
videre�

RÅDGIVNING
Når kommunikationsindsatsen kører, skal rådgivningen være på plads� Det er vigtigt, at bolig-
ejeren let kan kontakte rådgiveren og få klare svar, så boligejeren kan booke et besøg, hvis man 
sammen med rådgiveren vurderer, at der er basis for dette�

Rådgiveren skal være klædt godt på, så der kan svares konkret på, hvad man får ud af et 
besøg, og hvorfor en BedreBolig-plan eller lignende giver fordele og er pengene værd� 

Rådgiveren skal være fagligt kvalificeret, men skal også være god til dialogen med boligejeren� 
Den kommunikation, der virker, er den, hvor rådgiveren i dialog med boligejerne kommer frem 
til de rigtige løsninger for netop dét hus og dén familie� 

Endelig kan rådgiveren hjælpe beslutningsprocessen med information om tilskudsordninger, 
måske hjælp til at opnå tilskud, samt hjælp til valg af en god håndværker� Det sidste kan ske 
via henvisning til lokale eller nationale kvalificerede håndværkerlister – gerne udarbejdet eller 
synliggjort i samarbejde med den lokale erhvervsorganisering�

OPFØLGNING
Efter en boligejer har haft besøg, skal der følges op� Det skal ske dels for at give det lille skub til 
boligejeren for at komme videre i processen og dels for at evaluere indsatsen�

Hjælp til at komme videre kan ske ved, at rådgiveren kontakter boligejeren efter to til tre 
måneder for at høre, om der skal hjælp til den videre proces� Har man indgået en aftale om 
at hjælpe med at indhente beregninger på energibesparelse eller tilskud, kan det være en god 
anledning� For at rådgiveren eller kommunen må kontakte boligejeren, skal denne have givet 
tilladelse til det i den aftale, der blev indgået om besøg og plan�
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SAMARBEJDSPARTNERNES ROLLE

?
%

Rådgivere
Rådgiverens primære rolle er den dialogbaserede rådgivning, men rådgiveren skal 
også sælge rådgivningen godt, når kunden ringer� Samtidig kan rådgiveren have 
en vigtig rolle i samarbejdet med de andre lokale aktører, hvor rådgiveren gerne 

sammen med kommunen kan være initiativtagere til forskellige alliancer� Konkret kan det være 
samarbejde med banker om informationsmøder og henvisning til rådgiveren, samarbejde 
med ejendomsmæglere om BedreBolig-planer til købere, samarbejde med byggemarkeder om 
rådgivning eller henvisning�

Banker  
Bankens rolle er dobbelt i forhold til renoveringsprojekter� Dels skal de udlåne penge, 
dels skal de sikre deres pant i en bolig gennem god vedligeholdelse og 
modernisering� Bankerne kan integrere indsatsen på to måder:

• Gennem deres bankrådgivning, hvor de kan sætte fokus på et stort energiforbrug og 
henvise til rådgivning – eventuelt også give tilskud til rådgivning�

• Gennem kundearrangementer, hvor der inviteres til informationsmøder med deltagelse af 
rådgivere og andre�

Optagelse eller omlægning af lån er også en anledning til fokus på energirenovering/ 
modernisering af boligen�

TIL SALG Ejendomsmæglere
Ejendomsmæglerens interesse er, at en BedreBolig-plan kan bidrage til, at et hus 
bliver lettere at sælge� Det kan ske ved, at BedreBolig-planen tilbydes som en 
ekstra service til køberen (eksempelvis via ejendomsmæglerens køberrådgivning), 

der således får adgang til en rådgiver, som kan lægge en plan ud fra køberens behov og ønsker� 
BedreBolig-planen kan eventuelt indgå i den afsluttende forhandling om pris og eventuelt 
 nedslag� Energimærket indeholder ikke denne plan, da det er en standardvurdering af huset 
ved salg� Det er ikke en vurdering af, hvad der er det rigtige at gøre for en ny ejer ud fra, 
 hvordan huset fremadrettet ønskes brugt�

Ejendomsmægleren står ofte for at vurdere husets værdi for bankerne i forbindelse med 
låneomlægning eller optagelse af ekstra lån� I den forbindelse vil en BedreBolig-plan kunne 
dokumentere en mulig øget værdi af huset ved gennemførelse af foreslåede indsatser, hvorved 
lånerammen kan øges�

Byggemarkeder
Uanset om man er selvbygger eller bruger en lokal håndværker, købes de fleste 
materialer i byggemarkedet, som derfor får omsætning ud af en renovering� 
Byggemarkedet har således interesse i at fremme rådgivning� Byggemarkedet kan 

bruge rådgiveren på to måder:

• Henvise kunder, der ved køb i byggemarkedet udtrykker usikkerhed om et kommende 
projekt,  til rådgivere� (Erfaringen viser, at kommer der en rådgiver på et projekt, vil 
 sandsynligheden stige både for, at projektet gennemføres, og at projektet bliver større�)

• Promovere rådgivningen gennem annoncer, events i byggemarkedet, kundemøder med 
videre�
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Forsyningsselskaber
Forsyningsselskabernes primære interesse er at få opfyldt deres energi-
besparelsesforpligtelse, hvilket sker ved at give ”kWh-tilskud” til eksempelvis 
boligejere, der energirenoverer� Der er også god branding i en indsats over for 

boligejerne – og ikke mindst kræver planerne om lavtemperatur-fjernvarme, at de boliger, 
der er tilsluttet fjernvarmesystemet, kan opvarmes ved den lavere fremløbstemperatur� Det 
kræver energi renovering af mange huse�

Forsyningsselskabernes indsatser kan være mange:

• Generel information om renovering, energibesparelser og bedre indeklima/komfort�

• Annoncering af et godt rådgivningstilbud, måske støttet�

• Samarbejde med rådgiverne om at gøre indhentning af tilskud let for boligejeren�

• Nogle forsyningsselskaber tilbyder selv rådgivning�

• Forskellige leasing- eller performance-aftaler med boligejerne, som gør det økonomisk 
lettere at gennemføre en renovering�

Håndværkere
Når der renoveres, kommer der opgaver til håndværkerne� Derfor har 
 håndværkerne en stor interesse i at fremme renovering og i at fremme  rådgivning, 
fordi det betyder større projekter, som er mere rentable for håndværkeren� 

 Håndværkeren kan bidrage til det fælles projekt gennem:

• Deltagelse i eventuelle kommunale uddannelsesaktiviteter, som sikrer, at håndværkeren 
kender de energirigtige løsninger� Uddannede håndværkere promoveres samlet på en 
håndværkerliste, som kommunen/erhvervsrådet laver, eller man bruger en landsdækkende 
liste, hvor lokale håndværkere synliggøres�

• Motivation til brug af en rådgiver inden håndværkeren kommer ind over projektet� Herved 
styrker håndværkeren sin troværdighed hos kunden, samtidig med at projektet ofte bliver 
større�

• Vejlede boligejeren om andre relevante tiltag ved huset og henvise til samarbejdspartnere 
(rådgivere eller håndværkere med andre fagligheder)�

GOD KOMMUNIKATION ER NØGLEN – EKSEMPLER PÅ VÆRKTØJER
Evalueringerne siger, at når først rådgiveren er kommet ind i huset, er forretningsmodellen fin 
både for rådgiver, håndværker og kommune� Udfordringen er at sikre, at rådgiveren kommer 
indenfor hos boligejeren� 

MÅLGRUPPERNE
Indsatserne skal målrettes mod de boligejere, der har et behov for og overskud til at 
 gennemføre et moderniseringsprojekt af deres bolig� Undersøgelser viser, at boligejere i 
 følgende situationer er mest relevante:

• Huskøb: Ved et huskøb investeres erfaringsmæssigt 200�000 kroner i renovering�

• Større vedligehold: Står man over for et større vedligeholdelsesprojekt, er det et optimalt 
tidspunkt at inddrage andre hensyn end bare udskiftning� Her kan opnås stor synergi ved 
sammentænkning af vedligehold, energi, komfort og indeklima�
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• Oliefyrsudskiftning: En særlig delmængde af ovenstående målgruppe, hvor boligejerne er 
særligt åbne for nye løsninger ved udskiftning�

• 50+: Når børnene er flyttet hjemmefra, huset trænger til genopretning, og tid og økonomi 
er til rådighed�

DATAVÆRKTØJ OG MÅLRETTET KOMMUNIKATION
Vækst via Energirenovering har udviklet et simpelt værktøj for kommunerne til udtræk af 
 specifikke lister over relevante målgrupper� Værktøjet kræver, at kommunen køber et års-
udtræk til 4�000 kroner� Og at kommunen selv (hvis de ønsker det) trækker cpr-numre ind� 
Herefter kan værktøjet bruges til at lave lister over specifikke bygningstyper, boliger med højt 
forbrug, udvalgte familiesammensætninger, bestemte varmeanlæg med mere� 

Læs Quickguiden her https://www�gate21�dk/project/vve/  

DE FORSKELLIGE AKTØRERS ROLLE I KOMMUNIKATIONEN
Kommunikationsopgaven kan fordeles over en række aktører� Kommunen koordinerer, 
igangsætter og står selv for en del af kommunikationen� Men aktører som ejendomsmæglere, 
banker, byggemarkeder, forsyningsselskaber, håndværkere og rådgivere kan i forskelligt 
omfang bidrage med information om mulighederne, uddele informationsmateriale, annoncere 
med rådgivningstilbud, og udsende tilbud til deres kunder� Det er kommunen, der skal etablere 
kontakten til aktørerne, så boligejerne ser mulighederne mange steder�

KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER

• Elektroniske medier: Introducerende hjemmeside med let indgang til rådgiverkontakt, 
viden og cases�

• Kontaktpunkt for eksempel en mail- eller telefonservice, som boligejeren kan kontakte 
direkte for at afklare behovet for rådgivning og for at booke en rådgiver�

• Presse: Til formidling af historier og potentialer og muligheder – lokalaviserne bringer 
som regel gerne artikler om en boligejer, der får besøg af en rådgiver eller en boligejer, der 
viser sit renoverede hus frem, hvis der er perspektiver for lokalsamfundet og kommunen i 
historien�

• Annoncer: Eksempelvis kommunens faste annoncer i lokalavisen�

• Annoncefinansierede magasiner: Skal passe ind i en kontekst, og de lokale annoncører skal 
være positive over for tiltaget�

• Sociale medier: Kan bruges på mange måder, og erfaringerne er først ved at blive høstet� 
Kommunens Facebookside er en god start men kan suppleres med at oprette lokale 
grupper, andre aktørers Facebook-sider, boost af opslag og annoncering på Facebook og 
Google�

• Events: Kan bruges til at skabe opmærksomhed ved opstart af nye initiativer, eller når der 
skal være en lokal indsats i eksempelvis en landsby eller grundejerforening�

• Dataværktøjet til udtræk af lister på brugere, som kan inviteres via mail�

Læs et uddybende notat på https://www�gate21�dk/project/vve/

https://www.gate21.dk/project/vve/
https://www.gate21.dk/project/vve/
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FINANSIERING AF INDSATSEN

Gratis eller brugerbetalt rådgivning?
Håndværkerne bruges i nogle kommuners energirenoveringsprojekter som gratis eller næsten 
gratis rådgivere� Men i flere projekter melder håndværkerne tilbage, at de i boligejerens øjne 
ikke fremstår troværdige, fordi de agerer som rådgiver på en opgave, som de efterfølgende vil 
udføre� 

Uvildig rådgivning koster penge, som kommunen, samarbejdspartnerne eller boligejeren skal 
betale� Kommunen skal således gøre op med sig selv, om man kan finde en finansiering fra 
kommunen eller partnerne, eller om boligejerne skal betale� Brugerbetaling har den fordel, 
at det sorterer de useriøse fra, men det kan også sortere mange flere fra� Det kræver stærk 
 kommunikation, hvis brugerbetalingen skal drive tilfredsstillende antal boligejere med i 
 indsatsen� Til gengæld er denne model langtidsholdbar økonomisk�

Må kommunen støtte?
I flere kommuner er der tvivl om, hvorvidt kommunen må støtte den enkelte boligejers 
 rådgivning� Vurderingen fra andre kommuner er, at det må man godt, når formålet handler 
om at støtte klima- og miljømæssige mål; at det overordnet er fornuftigt for samfundet; og at 
man sikrer, at de afsatte midler bruges i henhold til formålet� 

Kommunen kan således støtte energirådgivning helt eller delvist, hvilket mange danske 
 kommuner har benyttet sig af�

Tilskud til boligejeren
Der findes udover tilskud fra kommunen tre tilskudsordninger, som borger og kommune kan 
gøre brug af i forbindelse med tilskud til rådgivning:

• BoligJob-ordningen kan bruges både til rådgivning og udførelse� Giver kommunen 
tilskud til rådgivningen, kan det resterende brugerbetalte beløb ikke fratrækkes via 
BoligJob-ordningen�

• Forsyningsselskabernes ”kWh-tilskud”� Her får boligejeren et tilskud, hvis de gennemfører 
en energirenovering, og hvis de har søgt om tilskud, inden de gik i gang� Ordningen kan 
opleves som bøvlet, og rådgiveren bør som en del af et projekt bistå boligejeren med dette�

• Kommunen kan bruge bygningsfornyelsesmidler til en-familie boliger, men skal med-
finansiere 50 procent� Der kan både gives 25 procent tilskud til rådgivning og renovering�

Afprøvede rådgivningsfinansieringsmodeller

• Kommunen betaler rådgivningen

• Kommunens forsyningsselskab tilbyder gratis rådgivning

• Kommunen betaler rådgiverens besøg men ikke BedreBolig-planen� Et mindretal køber 
herefter planen�

• Kommunen betaler 50 procent af rådgivningen dog maksimalt 2�000 kroner inklusiv 
moms�
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• Et partnerskab af lokale aktører (banker, håndværkere, forsyningsselskab(er) og 
 kommunen) betaler rådgiverens besøg i boligen, ikke planen�

• Private aktører tilbyder gratis rådgivning ud fra deres produkter�

Rådgivningen virker 
En række kommuner har gennemført projekter til fremme af energirenovering i enfamilie-
boliger� Se evalueringsresultaterne i linklisten/hjemmesiden�  Resultaterne er opgjort meget 
forskelligt - fra et regneark hos den kommunale medarbejder til eksterne evalueringer over 
flere gange� Der er dog nogle klare tendenser i evalueringerne:

• Efter tre til seks måneder har halvdelen af de boligejere, der har fået rådgivning, gennem-
ført renoveringstiltag� Evalueres der senere, bliver indsats- og gennemførelsesraten højere, 
da beslutningsprocessen ofte er lang�

• Grundigere rådgivning, for eksempel med både besøg og plan, resulterer i større projekter, 
men rammer en mindre målgruppe�

• Der investeres minimum 100�000 kroner ved en renovering�

• Der kan spares 3�000 - 6�000 kWh årligt per bolig efter en renovering, afhængigt af 
omfanget af rådgivning, og om der udarbejdes en plan� Det svarer til 12,5 – 25 procent af 
et gennemsnitligt energiforbrug�
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