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FORORD  

Energistyrelsen gik i 2019 ind i et EU Horizon 2020 projekt med titlen X-tendo. Projektet bli-
ver koordineret af det tekniske universitet i Wien og drejer sig om fremtidens energimærke 
(Energy Performance Certificate – EPC) under programmet: ”Next generation energy perfor-
mance certificate”. Energistyrelsen har valgt at udlicitere flere af de analyser, der skal udfø-
res til underleverandører. En af disse drejer sig om en kvalitativ analyse af BedreBolig-pla-
nen, som den opleves af brugerne.  

Notatet her refererer til denne analyse. Den bygger på en række interview af husejere, 
der har fået udført en BedreBolig-plan. En sammenfatning af resultatet forligger i et dansk 
og engelsk resumé (Summary) forrest i notatet.    

Notatet er udarbejdet af Ole Michael Jensen, Jesper Kragh og Henrik N. Knudsen. 
 
BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø 
Sektionen for bæredygtighed, energi og indeklima 
Aalborg Universitet CPH | A.C. Meyers Vænge 15 | 2450 København SV 
 
 
December 2021 
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DANSK RESUMÉ 

Den danske BedreBolig-ordning blev iværksat i 2014. Ordningen blev udviklet af Energisty-
relsen i samarbejde med branchen og er reguleret i ”lov om fremme af energibesparelser i 
bygninger”. Det er intentionen med ordningen, at en BedreBolig-plan skal give husejeren et 
samlet overblik over forventede investeringer og besparelser og fra start til slut hjælpe hus-
ejeren gennem et renoveringsprojekt, en såkaldt “one-stop-shop". Af samme grund henven-
der BedreBolig-planen sig især til ejere af ældre enfamiliehuse med det formål at fremme 
energibesparelser.  

Formålet med det aktuelle projekt er at foretage en kvalitativ evaluering af husejeres op-
levelser og tilfredshed med BedreBolig-planen. På den baggrund er der gennemført en min-
dre interviewundersøgelse, hvor i alt otte husejere deltog. 

Husene, som de otte interviewede bor i og refererer til, ligger spredt rundt i hele Dan-
mark. Der er i alle tilfælde tale om ældre huse opført mellem 1900 og 1975. Det er ældre 
huse, hvor ejerne har været opmærksomme på, at deres huse trængte til både opgradering 
(retrofitting) og renovering (refurbishment), for på den måde at reducere energiforbruget.   

Deltagerne i de otte interviews repræsenterer alle familier med børn, i to tilfælde voksne 
børn. Husstandsindtægten ligger fra mellemniveau til høj, svarende til at både korte og 
lange uddannelser er repræsenteret. For oversigt se bilag F. 

I det følgende gives en sammenfatning af resultaterne fra interviewene, der skal ses i ly-
set af den begrænsede interviewgruppes størrelse. 

Alle interviewpersoner har givet udtryk for, at de har nogen indsigt i byggeri og energire-
novering, dog uden på nogen måde at være professionelle. 

Sammenfatningen af resultaterne viser, at der er tilfredshed med det arbejde, BedreBo-
lig-rådgiveren har udført om end lidt mindre tilfredshed med selve BedreBolig-planen. Den 
gennemsnitlige tilfredshed med konsulenten dækker over, at ”konsulenten har været flink og 
imødekommende” til at ”konsulenten virkede umotiveret og ikke kom med interessante for-
slag”. Når det gælder BedreBolig-planen, er der størst tilfredshed blandt de husejere, der 
har fået BedreBolig-planen gratis eller til reduceret pris. 

Den samlede vurdering spænder fra fuld tilfredshed og til det modsatte. De fleste vil godt 
anbefale en BedreBolig-plan til andre, dog især til personer, der ikke på forhånd ved så me-
get om renovering og energibesparelser. 

I næsten alle tilfælde har planen ført til gennemførelse af en form for energirenoveringer, 
selvom omfanget er temmelig begrænset set i lyset af det samlede antal forslag, BedreBo-
lig-rådgiverne er fremkommet med.  

De fleste husejere, har givet udtryk for, at de tror, at de har opnået energibesparelser, 
dog har ingen konkret dokumentation der bekræfter deres tro. Til gengæld er der flere af de 
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interviewede, der gav udtryk for, at de har opnået bedre indeklima og øget komfort i form af 
bedre temperaturforhold og mindre træk.    

Ideen til at få lavet en BedreBolig-plan har interviewpersonerne fået ad flere kanaler, fx 
fra deres energiselskab, kommune, familie, venner og kolleger. Den egentlige motivation 
kan imidlertid føres tilbage til det faktum, at man som ejer af et ældre hus har behov for at få 
overblik over de løsninger, der måtte være. Nogle er over årene blevet bevidste om, at der 
sikkert var noget der kunne gøres, men hvad? Udover egentlige energirenoveringer nævnes 
også ønsket om forbedringer af temperaturforhold, bedre komfort, godt indeklima og det for-
nuftige i en indsats for så vidt angår klima- og miljøforbedringer som motiverende faktorer. 

Ikke alle forbedringer/investeringer er sket på foranledning af BedreBolig-planen. Sna-
rere er det sådan, at en del husejere er gået efter at blive bekræftet i det, de selv havde 
tænkt på at gøre. Videre er der gennemført en række andre renoveringer af boligerne end 
dem, der er foreslået i BedreBolig-planen, renoveringer uden fokus på energibesparelser.  

Bortset fra i et enkelt tilfælde er alle energirenoveringer betalt af husejernes egne kon-
tante midler. Der er med andre ord ikke optaget hverken banklån eller realkreditlån for at fi-
nansiere de gennemførte forbedringer. En enkelt husejer har opnået et mindre tilskud, mens 
andre ikke syntes det var besværet værd eller kom i tanke om det for sent.  

Sammenfattende flugter resultaterne fra de otte interview med resultatet af den undersø-
gelse, som Niras lavede i 2016 [3]. Her fandt man, at BedreBolig-rådgivningen på en række 
områder havde haft en betydning for husejerne og at BedreBolig-rådgivningen har været 
med til at kvalificere husejernes viden om renovering og energiforbrug. Desuden konklude-
rede man, at BedreBolig-rådgivningen kun havde haft en mindre betydning for renoverings-
processen (økonomistyring, budget og tidsplan), og at det var de færreste af husejerne som 
havde brugt rådgiveren til at styre den renovering, de havde fået gennemført.  

Ikke mindst det sidste bliver mere end bekræftet af de aktuelle interview, hvor ingen har 
benyttet BedreBolig-rådgiveren til noget efter udarbejdelse af BedreBolig-planen. 

Forslag til ændringer af BedreBolig-planen 

Som en udløber af analysen af interviewene med husejerne, har der udkrystalliseret sig 
en række forslag til hvordan forbedringer af BedreBolig-planen kunne tage sig ud, hvis ord-
ningen i højere grad skulle kunne leve op til ønsket om en “one-stop-shop". 

Et af de åbenlyse problemer med BedreBolig-planen er at den relativt hurtigt glemmes af 
husejeren og i bedste fald får en plads i et ringbind bagerst på reolen. Hvis den efter et par 
år findes frem igen, vil den virke forældet og har mistet sin troværdighed. Et første forslag 
går derfor på at etablere en dynamisk internet-udgave af alle BedreBolig-planerne, således, 
at de hele tiden er tilgængelige og opdaterede, hvad angår energipriser, finansieringsom-
kostninger, husets gennemførte renoveringer og evt. aktuelle tilskudsordninger. På den 
måde vil husejer og rådgiver få direkte adgang til en genberegnet BedreBolig-plan med et 
retvisende bud på omkostninger/priser, tilbagebetalingstider, energibesparelser og klimare-
duktioner (CO2-besparelser). 
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Et andet forslag går på at kæde BedreBolig-plan og Energimærke tættere sammen. En 
del af indholdet og arbejdet med udarbejdelsen er ens. På den måde ville det både give me-
ning, at man let kunne komme fra et energimærke, fx ved boligkøb til en BedreBolig-plan og 
omvendt, at man let kunne komme fra en BedreBolig-plan til udarbejdelse af et nyt eller revi-
deret energimærke. 

Et tredje forslag går på at BedreBolig-planen i højere grad bør prioritere mellem forsla-
gene og sondrer skarpere mellem stort og småt, således at fx udskiftning af hårde hvidevare 
eller vandbesparende toiletter, ikke bliver sidestillet med hulmursisolering og nye lavenergi-
vinduer. 

Der peges på 12 forbedringsforslag: 
1. Digitaliseret BedreBolig-plan  
2. Sammenkædning af Energimærke og BedreBolig-plan 
3. Rabat på nyt energimærke 
4. En klarere skelnen mellem stort og småt 
5. Finansieringstilbud skal kunne indskrives i BedreBolig-planen 
6. Nøgletal i BedreBolig-planen 
7. Rabat på fortsat BedreBolig-rådgivning  
8. Rabat på opfølgende BedreBolig-rådgivning 
9. Direkte rabat på BedreBolig-plan 
10. BedreBolig-planforslag med henblik på indhentning af håndværkertilbud 
11. Særlig indsats over for førstegangskøbere 
12. Opfordringer fra kommune og andre 
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ENGLISH SUMMARY 

The Danish scheme BedreBolig (BetterHomes in English) was launched in 2014. The 
scheme was developed by the Danish Energy Agency in collaboration with the building in-
dustry. It is regulated in the “Act on the promotion of energy savings in buildings”. The inten-
tion of the scheme is that a BetterHomes plan should give the homeowner an overall over-
view of expected investments and savings and must from start to finish help the homeowner 
through a renovation project, a so-called "one-stop-shop". For the same reason, the Better-
Homes plan is especially for owners of older single-family homes with the purpose of pro-
moting energy savings. 

The purpose of the current project is to make a qualitative evaluation of homeowners' ex-
periences and satisfaction with the BetterHomes plan. Against this background, a small in-
terview survey was conducted, in which a total of eight homeowners participated.  

The houses, which the eight interviewees live in and refer to, are scattered throughout 
Denmark. In all cases, these are older houses built between 1900 and 1975, where the own-
ers have been aware that their houses needed both upgrading (retrofitting) and renovation 
(refurbishment), to reduce energy consumption.  

 The participants in the eight interviews all represent families with children, in two cases 
the children are now adults. The household income ranges from intermediate to high, corre-
sponding to both short and long educations being represented. Please see the overview in 
appendix F (Bilag F).  

The following is a summary of the results from the interviews, which should be seen in 
the light of the size of the limited interview group.  

All interviewees have expressed that they have some insight into construction and en-
ergy renovation, however, without being professionals in any way.  

The summary of the results shows that there is satisfaction with the work that the Better-
Homes consultant has done, albeit slightly less satisfaction with the BetterHomes plan itself. 
The average satisfaction with the consultant covers that "the consultant has been nice and 
accommodating" to "the consultant seemed unmotivated and did not come up with interest-
ing suggestions". When it comes to the BetterHomes plan, there is the greatest satisfaction 
among the homeowners who have received the BetterHomes plan for free or at a reduced 
price.  

The overall rating ranges from full satisfaction and to the opposite. Most people would 
recommend a BetterHomes plan to others, but especially to people who do not know much 
about renovation and energy savings in advance.  

In almost all cases, the plan has led to the implementation of some form of energy reno-
vation, although it is rather limited considering the total number of proposals that the Better-
Homes consultant have suggested.  
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Most homeowners have expressed that they believe they have achieved energy savings, 
however, no concrete evidence have confirmed their beliefs. On the other hand, several of 
the interviewers expressed that they have achieved a better indoor environment, increased 
comfort in the form of better temperature conditions and less draught.  

The interviewees got the idea to get made a BetterHomes plan through several chan-
nels, e.g. from their energy provider, municipality, family, friends and colleagues. However, 
the real motivation can be traced back to the fact that as the owner of an older house, you 
need to get an overview of potential solutions. Some have over the years become aware 
that there was probably something that could be done, but what? In addition to the desire for 
energy renovations, the desire for improvements of temperature conditions, better comfort, a 
good indoor environment and to do something for climate and environmental improvements 
are also mentioned as motivating factors.  

Not all improvements/investments have been made because of the BetterHomes plan. 
Rather, it is the case that several homeowners have gone after being confirmed in what they 
themselves had thought of doing. Furthermore, several other renovations of the homes have 
been carried out than those proposed in the BetterHomes plan, renovations without a focus 
on energy savings.  

Except in one case, all energy renovations are paid for by the homeowners' own cash 
holdings. In other words, neither bank loans nor mortgages have been taken out to finance 
the implemented improvements. A single homeowner has obtained a small grant while oth-
ers did not think it was worth the hassle or came up with it too late.  

In summary, the results of the eight interviews are in line with the results of the survey 
that Niras conducted in 2016 [3]. Here, it was found that the BetterHomes consultancy had 
had an impact on the homeowners in a number of areas and that the BetterHomes consul-
tancy had helped to qualify the homeowners' knowledge about renovation and energy con-
sumption. In addition, it was concluded that the BetterHomes consultancy had only had a 
minor impact on the renovation process (financial management, budget, and time schedule), 
and that very few of the homeowners had used the consultant to manage the renovation 
they had completed.  

Not least the latter is more than confirmed by the current interviews, where no one has 
used the BetterHomes consultant for anything after the preparation of the BetterHomes plan. 

Proposals for changes to the BetterHomes schems 

As a result of the analysis of the interviews with the homeowners, a number of sugges-
tions have emerged as to how improvements to the BetterHomes sheme could take effect if 
the scheme were to be able to live up to the desire for a "one-stop-shop" to a greater extent.  

One of the obvious problems with the BetterHomes scheme is that it is relatively quickly 
forgotten by the homeowner and at best gets a place in a ring binder at the back of the 
bookshelf. If after a few years it reappears, it will seem outdated and have lost its credibility. 
A first proposal is therefore to establish a dynamic internet version of all the BetterHomes 
plans, so that they are constantly available and updated in terms of energy prices, financing 
costs, the house's completed renovations and possibly current subsidy schemes. In this 
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way, the homeowner and consultant will have direct access to a recalculated BetterHomes 
plan with a fair estimate of costs/prices, payback times, energy savings and climate reduc-
tions (CO2 savings).  

Another proposal is to link the BetterHomes plan and Energy Label report more closely. 
Part of the content and the work of preparation is the same. In this way, it would both make 
sense that you could easily get from an Energy Label, for example when buying a home, to 
a BetterHomes plan, and vice versa, that you could easily get from a BetterHomes plan to 
the preparation of a new or revised Energy Label.  

A third proposal is that the BetterHomes plan should give greater priority between the 
proposals and make a sharper distinction between large and small proposals, so that, for ex-
ample, the replacement of white goods or water-saving toilets is not equated with cavity wall 
insulation and new low-energy windows. 

Twelve suggestions for improvements are identified: 
1. Digitized BetterHomes plan 
2. Linking Energy Label and BetterHomes plan 
3. Discount on new Energy Label 
4. A clearer distinction between large and small issues 
5. Financing offers must be able to be entered in the BetterHomes plan 
6. Key figures in the BetterHomes plan 
7. Discount on continued BetterHomes consultancy 
8. Discount on follow-up BetterHomes consultancy 
9. Direct discount on the BetterHomes plan 
10. BetterHomes plan proposal for the purpose of obtaining craftsman offers 
11. Special efforts towards first-time buyers 
12. Encouragement from the municipality and others 
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1 BAGGRUND 

Baggrunden for nærværende undersøgelse er, at Energistyrelsen i 2019 gik ind i et EU Hori-
zon 2020 projekt med titlen X-tendo. Projektet, der bliver koordineret af det tekniske univer-
sitet i Wien, drejer sig om fremtidens energimærke (Energy Performance Certificate – EPC) 
og hører under programmet: ”Next generation energy performance certificate”. Energistyrel-
sen har i det aktuelle tilfælde valgt at lade BUILD løse en delopgave gående ud på at fore-
tage en kvalitativ analyse af BedreBolig-planen, som den opleves af husejerne, herunder 
hvor tilfredse de har være med planen.  

Efter aftale med Energistyrelsen er formålet med den aktuelle undersøgelse at foretage 
en kvalitativ evaluering af husejeres oplevelser og tilfredshed med BedreBolig-planen, udar-
bejdet så resultatet kan indgå i Energistyrelsen bidrag til X-tendo-projektet, se bilag A.  

Samtidig er baggrunden for analysen den danske BedreBolig-ordning. Der er en ordning, 
som blev iværksat i 2014 som en del af den daværende regerings Vækstplan DK [1]. Ord-
ningen blev udviklet af Energistyrelsen i samarbejde med byggebranchen og efterfølgende 
reguleret i ”lov om fremme af energibesparelser i bygninger” [2]. 

BedreBolig-ordningen, der er en landsdækkende markedsbaseret ordning, har til formål 
at gøre det nemmere for private husejere at renovere deres bolig på en energirigtig måde 
ved at bistå med en helhedsbaseret rådgivning. Det vil sige at intensionen for BedreBolig-
ordningen har været at den skal fungere, som en One-Stop-Shop, hvor husejere skal kunne 
få hjælp fra start til slut i et eller flere renoveringsprojekter. I den nuværende BedreBolig-ord-
ning ligger vægten dog i stor grad på udarbejdelse af en BedreBolig-plan.  

BedreBolig-planen giver husejeren et samlet overblik over relevante energiforbedringer, 
forventede investeringer og besparelser. Intentionen er også at BedreBolig-planen skal have 
en form, der kan anvendes som grundlag for en dialog med bank eller realkreditinstitut i for-
bindelse med finansieringen af et energirenoveringsprojekt. 

BedreBolig-rådgivere kan være bygningskonstruktører, ingeniører, arkitekter, håndvær-
kere mv., der har gennemført en særlig BedreBolig-uddannelse. 

Der blev i 2016 foretaget en første evaluering af BedreBolig-ordningen baseret på 204 
husejere [3]. Evalueringen baserede sig på dels en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 
og dels en kvalitativ dataindsamling med interview og feltbesøg. Sammenfattende fandt man 
her at BedreBolig-rådgivningen på en række områder havde haft en betydning for de hus-
ejere, der har modtaget rådgivningen og at BedreBolig-rådgivningen har været med til at 
kvalificere husejernes viden om renovering og energiforbrug. Desuden konkluderede man, 
at BedreBolig-rådgivningen kun havde haft en mindre betydning for renoveringsprocessen 
(økonomistyring, budget og tidsplan), og at det var de færreste af husejere som havde brugt 
rådgiveren til at styre den renovering, de havde fået gennemført.  
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2 METODE 

Efter aftale med Energistyrelsen gennemføres analysen ved brug af kvalitative interviews. 
Interviewene skal dække alle faser i forbindelse med energirenovering: Planlægning, finan-
siering, udførelse og efterfølgende husejerens oplevelser af og tilfredshed med forløbet. 

Interviewene blev udført blandt et antal husejere udvalgt i samarbejde mellem ENS og 
BUILD. Ud fra et grundkriterie om, at de implicerede BedreBolig-planer skulle have resulte-
ret i gennemførte energirenoveringer, blev der ved udvælgelsen opstillet i alt 8 betingelser, 
deriblandt, at BedreBolig-planen skulle være udarbejdet i perioden fra 2016-2019 og at det 
enkelte hus skulle være fra før 1980. 

Der blev udarbejdet en spørgeramme både på Dansk og Engelsk. Spørgerammen om-
fatter foruden baggrundsoplysninger 10 emner, der skal tages op med interviewpersonerne. 
Vigtige temaer er motivation og forventninger, og hvad der rent faktisk er kommet ud af 
eventuelle energirenoveringer.  

Et emne, der er særlig fokus på i undersøgelsen, er finansieringsmuligheder. Derfor ind-
går det i undersøgelsen først at få skabt overblik over alle de finansieringsmuligheder, der 
foreligger for en typisk husejer. Metodisk er dette grebet an ved at foretage en screening af 
markedet for finansiering af energibesparelser, der henvender sig til ejere af enfamiliehuse. 
Screeningen går tilbage til ordninger gældende fra 2016.     

2.1 Udvælgelse af husejere 

Kriterierne for den konkrete udvælgelse af husejere blev fastlagt ud fra, at den enkelte case 
skulle have en rimelig sandsynlighed for, at BedreBolig-planens energirenoveringsforslag 
efterfølgende var blevet udmøntet i reelle tiltag.  

På baggrund af 405 xml-filer leveret af ENS til BUILD, hvor hver xml-fil udgør ét hus med 
data fra BedreBolig-planer, blev der udtrukket cases ud fra følgende filtre:  

 BedreBolig-planen skal være udarbejdet i perioden fra 2016-2019 
 Huset skal være opført før 1980 
 Bygningen skal være et fritliggende enfamiliehus eller rækkehus 
 Huset skal have et opvarmet areal over 100 m² 
 BedreBolig-planen skal indeholde forslag om udskiftning af vinduer eller ruder 
 BedreBolig-planen skal indeholde mindst ét efterisoleringsforslag 
 Huse der ikke har fjernvarme eller VP – skal have et forslag om varmekonvertering 
 Budget for energirenovering skal være større end Dkr. 100.000,- (ca. € 13.500) 
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På baggrund af ovenstående kriterier blev der fundet 24 relevante cases egnet til nærvæ-
rende kvalitative undersøgelse af BedreBolig-ordningen. 

Af hensyn til reglerne for håndtering af persondata kontaktede ENS selv de 24 husejere 
med henblik på at opnå et skriftligt samtykke om, at husejerne kunne kontaktes af BUILD for 
deltagelse i et kvalitativt interview om deres oplevelse og erfaring med ordningen. Det var 
desuden et kriterie ved den første telefoniske kontakt, at husejeren der fik udarbejdet Bedre-
Bolig-planen bekræftede, at denne stadig ejede huset. Af de 24 kontaktede cases/husejere 
indvilligede 10 i at deltage i et interview. 

2.2 Interview med husejerne 

Der blev udarbejdet en spørgeramme i et samarbejde mellem BUILD, ENS og deres samar-
bejdspartner i X-tendo projektet. Den blev udarbejdet både på Dansk, Bilag B og på En-
gelsk, Bilag C. Spørgerammen omhandlede følgende emner: 

 Baggrundsoplysninger 
 Hvor kom ideen om at få udarbejdet en BedreBolig-plan fra?   
 Motivation/forventninger 
 Udarbejdelse af BedreBolig-planen (Tilfredshed med konsulenten/BedreBolig-pla-

nen) 
 Er der på grundlag af BedreBolig-planen gennemført energirenoveringer? 
 Har BedreBolig-rådgiveren været med til at gennemføre renoveringen? 
 Hvordan er energirenoveringen finansieret? 
 Er der opnået energibesparelser? 
 Er der opnået andet (end energibesparelser) siden energirenoveringen? 
 Hvad er den samlede vurdering af BedreBolig-planen? 
 Om den interviewede 

 
BUILD kontaktede via en e-mail de 10 husejere som indvilligede i at deltage i et interview 

og aftalte tidspunkter for gennemførelsen af interview, se bilag D. Husejere blev ligeledes 
bedt om at sende deres BedreBolig-plan til BUILD, så det var muligt at tale om den konkrete 
BedreBolig-plan. 

Interviewene blev gennemført via MS Teams hvor de blev optaget med respondenternes 
tilladelser, for senere analyse. Der var to interviewpersoner fra BUILD til stede ved hvert in-
terview. Husejerne blev lovet anonymitet. Interviewene blev håndteret af to medarbejdere fra 
BUILD. Før et interview havde både husejeren og intervieweren læst BedreBolig-planen. In-
terviewet blev derved baseret på husejerens erfaringer med den specifikke BedreBolig-plan. 
Spørgsmål blev i første omgang stillet som "åbne spørgsmål" for at undgå at påvirke sva-
rene med "ledende spørgsmål". Åbne spørgsmål opfordrer de interviewede til at give svar, 
der er så tæt som muligt på deres umiddelbare oplevelser og tanker, mens "ledende spørgs-
mål" leder deres tanker i en bestemt retning og måske "farver" deres svar. Efterfølgende 
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blev der stillet mere specifikke spørgsmål, så der blev svaret på alle de planlagte spørgsmål. 
Det blev fra starten understreget over for husejerne, at der ikke var rigtige eller forkerte svar 
og at det var vedkommendes ærlige svar vi var interesserede i og at interviewerne er neu-
trale i forhold til ordningen med BedreBolig-planer. 
 

 
Figur 1 Illustration af metoden som er anvendt ved de kvalitative interview af husejere med en BedreBolig-plan.  

2.3 Screening af finansieringsmuligheder 

Interviewene af husejerne skulle også belyse hvordan de i praksis fik finansieret deres ener-
girenovering. Det skal dog indledningsvist bemærkes, at det er almenkendt, at mange hus-
ejere anvender egen opsparing til finansiering af de mindre løbende renoveringstiltag. 

For at belyse øvrige muligheder for finansiering blev der lavet en screening af markedet 
for finansiering af energibesparelser henvendt til ejere af enfamiliehuse gældende fra 2016. 
Screeningen viste bl.a. at alle realkreditinstitutioner og banker normalt har en form for ener-
girenoveringslån/energisparelån eller klimalån. Følgende realkreditinstitutioner og banker 
blev medtaget i screeningen: 
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 Realkredit Danmark 
 Nykredit 
 Totalkredit 
 Jyske Bank 
 Nordea 
 Arbejdernes Landsbank 
 Coop Bank (Totalkredit) 
 Sydbank (Totalkredit) 
 Ringkjøbing Landbobank (Totalkredit) 

De fleste af lånetyperne giver en form for rabat på lånesags- og ekspeditionsgebyrer og la-
vere rente. Til gengæld er lånets løbetid ofte kortere, lånebeløbet er begrænset og man skal 
efterfølgende kunne fremvise dokumentation for, at lånet er brugt til energiforbedringer. Der 
stilles normalt ikke krav om dokumentation i form af en BedreBolig-plan eller lign. Mange af 
bankerne har et samarbejde med Totalkredit og gør brug af deres ”Energiberegner” [4]. 

Herudover fandtes der i perioden fra 2016 – 2019 forskellige offentlige tilskudsordninger. 
De to største og mest anvendte ordninger er normalt omtalt som Håndværkerfradraget og 
tilskud fra Bygningspuljen. Det skal bemærkes, at det ikke har været muligt at få tilskud fra 
begge ordninger til samme energibesparelsesarbejde.   
 
Tilskud til energiforbedringer af helårsboliger (Bygningspuljen)  

Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og er målrettet besparelser i energiforbruget 
i helårsboliger, herunder tilskud ved skift til varmepumper. Ordningen er blevet justeret et 
par gange, men har hele tiden haft en form, hvor der blev åbnet op for en ansøgningsrunde 
til en begrænset økonomisk pulje. Desuden har det været et krav for at kunne ansøge, at 
man fik udarbejdet et nyt energimærke eller at det eksisterende var udarbejdet efter 1. okto-
ber 2012 (2. ansøgningsrunde). På Energistyrelsens hjemmeside har man kunne læse mere 
om, hvordan og hvornår man kunne ansøge. Man har kunne søge støtte til: 

o Efterisolering 
o Udskiftning af døre og vinduer 
o Konvertering til varmepumpe 

Håndværkerfradraget 

Fra 2016 blev der åbnet op for en række nye ’grønne’ håndværksydelser, som fx efterisole-
ring og arbejde med energieffektivisering af bygningsinstallationer. Fik man udført en af 
disse specifikke udvalgte håndværksydelser i hjemmet, havde man mulighed for at få et fra-
drag for arbejdsløn på op til 12.000 kr. pr. år. Da fradraget var pr. person, kunne en familie 
med to voksne tilsammen få fradrag på op til 24.000 kr. pr. år for håndværksydelser.  
Håndværkerfradraget er blevet justeret gennem årene men blev gjort permanent i 2018. Fra-
draget gælder forskellige håndværksydelser, primært med et grønt sigte som fx: 
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o Isolering af ydervægge 
o Udskiftning af vinduer 
o Installation af varmepumper 
o Energiforsyning 

Fradraget gives alene til arbejdsløn – det vil sige ikke til materialeudgifter. 
 
Tilskud fra energiselskaber 

Alle net- og distributionsselskaberne inden for el, fjernvarme og naturgas indgik i december 
2016 en aftale hvor de forpligtede sig til årligt at realisere en række energibesparelser, som 
skal skulle indberettes til Energistyrelsen ved brug af det såkaldte ”Standardværdikatalog”.  
Sammenlignet med de to andre ordninger var der normalt tale om at husejeren kun kunne 
opnå et relativ begrænset økonomisk tilskud til en energibesparelse. 
 

 
Figur 2 Finansieringsmuligheder til energirenoveringstiltag, offentlige tilskudsordninger og husejernes anven-
delse af dem. 
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3 RESULTATOPGØRELSE 

Ud af de 10 udvalgte husejere sagde otte ja til at deltage i interview. En af de kontaktede 
svarede pr. e-mail, at denne ikke havde tid til at deltage. I afvisningen var inkluderet svar på 
nogle af de spørgsmål, som spørgerammen lagde op til. Den sidste person vendte ikke til-
bage selv efter, at tre rykkere var afsendt.  

På baggrund af de otte gennemførte interview blev der for hver husejer udarbejdet et re-
ferat, se bilag E. Til grund for disse referater har der ligget noter udarbejdet under inter-
viewerne, og som støtte herfor videooptagelser i MS Teams af interviewene.  

Resultatopgørelsen følger i hovedtræk opsætningen i den spørgeramme, som er blevet 
fulgt ved de enkelte interview.  

Resultatopgørelsen er lavet ved at uddrage essensen af svarene inden for de enkelte 
svarkategorier og holde svarene fra hver enkelt husejer op imod hinanden, På den måde er 
det lykkedes at tegne et relativt nuanceret billede at interviewpersonernes tilgang til og brug 
af BedreBolig-planen og videre opsummere svarpersonernes opfattelse af BedreBolig-pla-
nen.  

3.1 Baggrundsoplysninger 

Husene som indgår i undersøgelsen, og hvis ejere har fået udført en BedreBolig-plan, er 
geografisk tilfældigt valgt og ligger derfor spredt ud over hele landet. Bemærkelsesværdigt 
er det dog, at ingen af de tre største byer i Danmark er repræsenteret. Ellers er der både 
huse beliggende i provinsen, på landet og i omegnskommunerne til Århus og København.  

Der er i alle tilfælde tale om ældre huse i den forstand, at de er opført i 1975 eller tidli-
gere. Tre huse er fra 1940-erne og to huse er opført tilbage omkring 1900-tallet.  Der er 
altså i alle tilfælde tale om ældre huse, hvor det har været åbenlyst for ejerne, at deres huse 
trængte til både opgradering (retrofitting) og renovering (refurbishment), for på den måde at 
reducere energiforbruget.  

I alle tilfælde har indflytning fundet sted for nylig eller relativt for nylig. Fire huse er tilflyt-
tet i 2010-erne, et hus i 00-erne og tre i 1990-erne.  

Halvdelen af husene har et energimærke, alle energimærke D. Resten af husene har 
ikke noget energimærke. 

I de fleste tilfælde er det interviewpersonen, der tager sig af og tager ansvar for husets 
energiforbrug. Der er dog et par tilfælde, hvor interviewpersonen pointerer, at det er et fæl-
les anliggende i familien.  
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3.2 Hvorfra kom ideen om at få udarbejdet en BedreBolig-plan? 

På spørgsmålet om, hvor ideen kom til at få udarbejdet en BedreBolig-plan, veksler svarene 
en del. Hvor nogle svarer, at ideen kom fra familie eller fra en kollega, svarer andre, at det 
kom sig som følge af en henvendelse fra kommunen eller som følge af et energisparefrem-
stød fremkaldt af kommunen eller et lokalt energiselskab. Et par af interviewpersonerne kan 
ikke huske hvor, ideen kom fra.   

3.3 Motivation/forventninger 

Den egentlige motivation for at tage imod tilbud om en BedreBolig-plan eller selv tage initia-
tiv til at rekvirere en BedreBolig-rådgiver bliver i de fleste tilfælde forklaret ved, at der på et 
tidspunkt var behov for at få overblik over de besparelsesmuligheder, der måtte være.  

Næsten alle refererer til, at de har købt et ældre hus, og derfor havde brug for gode råd 
til, hvor man skulle starte eller komme videre med allerede påbegyndte forbedringer.  

For de familier, der har haft huset gennem længere tid, har motivationen snarere haft ka-
rakter af, at man da godt ville have et bud på, hvor der kunne være noget at hente mht. 
energibesparelser, indeklima, komfort klima eller miljø eller andet i tilfælde af, at man havde 
overset noget.  

Ved interviewet blev der også spurgt ind til, om interviewpersonen savnede noget i Bed-
reBolig-planen, fx overvågning af vandforbrug eller overvågning af energiforbrug. Til dette 
har de fleste svaret nølende, evt. ved at anføre, at det da kunne være interessant med både 
det ene og det andet. Her blev bl.a. nævnt vindmøller og elforbrug. På et spørgsmål om man 
var villig til at betale mere for dette, var svaret i de fleste tilfælde nej.  

3.4 Tilfredshed med konsulent og BedreBolig-plan 

Når det kommer til interviewpersonernes tilfredshed med konsulentens arbejde og Bed-
reBolig-planen i sig selv, udtrykker lige mange tilfredshed og utilfredshed med BedreBolig-
planen.  

I et forsøg på at kvantificere tilfredsheden er interviewsvarene kategoriseret på en skala 
fra 1 til 5, hvor 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken eller, 4 = Tilfreds og 5 = Meget 
tilfreds. (Se oversigten over svar fra de forskellige husejere i Bilag F).  

En gennemsnitlig tilfredshed med konsulenten på 3,4 dækker over en noget forskellig til-
fredshed, lige fra at ”konsulenten har været flink og imødekommende i forhold til den feed-
back, som husejeren forventede at få, og til at ”konsulenten ikke virkede motiveret for opga-
ven og ikke rigtig kom ind på de renoveringstiltag, som husejeren ønskede afklaring om”.  

En tilfredshed med BedreBolig-planen på 3,0 dækker over, at nogle husejere føler, at de 
har fået et bedre overblik over konkrete renoveringsmuligheder, men også at nogle andre 
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føler, at de ikke er blevet så meget klogere. De er mere blevet bekræftet i det, de vidste i for-
vejen. 

Den største tilfredshed kommer til udtryk blandt de husejere, der har fået BedreBolig-pla-
nen gratis og som samtidig sidder med et større hus af ældre dato. Der er i hvert fald tydeligt 
i disse svar, at man her har haft et særligt behov for at får overblik over mulige energibespa-
relser.  

3.5 Gennemførte energirenoveringer 

Det er begrænset, hvor mange energirenoveringer, der er gennemført som direkte følge af 
BedreBolig-planen. Til sammen leverer de aktuelle BedreBolig-planer 34 forslag. Ud af disse 
har husejerne valgt at udføre de 10. Det drejer sig i 3 tilfælde om større investeringer i var-
mepumpe/jordvarmeanlæg, og i resten af tilfældene af mindre investeringer, som udskiftning 
af termostatventiler, efterisolering og nye vinduer og skift til lavenergiruder.  

Det skal bemærkes, at ikke alle investeringer er sket på direkte foranledning af BedreBo-
lig-planen. Snarere har der været tale om planer, som er blevet bekræftet af BedreBolig-pla-
nen, og som følge heraf har givet husejeren et skub til at få dem sat i værk. Yderligere skal 
bemærkes at i de tilfælde, hvor der er foretaget flere investeringer, er det sjældent sådan, at 
man fra husejers side har fulgt den rækkefølge for investeringer, som energikonsulenten og 
BedreBolig-planen har anvist.  

Der har i nogle tilfælde været gennemført andre renoveringer end dem, der er foreslået i 
BedreBolig-planen. Dette gælder især ejere af store ældre ejendomme i to tilfælde gamle 
landejendomme. Her pågår der løbende renoveringer, som så for en dels vedkommende er 
faldet sammen med energikonsulentens anvisninger.   

Omvendt er der en række forslag, som foreslået af BedreBolig-planen, som endnu ikke 
er gennemført, og som ifølge nogle interviewpersoner aldrig bliver gennemført.  

I ingen tilfælde har BedreBolig-rådgiveren være involveret i at gennemføre renoveringer. 

3.6 Hvordan er energirenoveringerne finansieret? 

Bortset fra et tilfælde er energirenoveringerne finansieret af egne midler. Der er altså ikke 
optaget hverken banklån eller realkreditlån for at finansiere de gennemførte energirenoverin-
ger.  

I et tilfælde af en større energirenovering (jordvarmeanlæg) indgik både kontante midler 
og et banklån. I et tilfælde en anden større renovering (mekanisk ventilation med varmegen-
vinding og tagisolering), blev renoveringen først finansieret via en kombination af kontant af-
regning og banklån, der efterfølgende blev omlagt til et realkreditlån.  
Kun i dette tilfælde indgik der støttemidler i form af ”håndværkerfradrag”.  
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For nogle af interviewpersonerne har det været vanskeligt for ikke at sige umuligt at ad-
skille investeringen i en given energirenovering fra andre køb og investeringer, som på et 
tidspunkt har været finansieret af fx banklån.  

To af husejerne havde fået lavet et nyt energimærke med henblik på at søge om tilskud 
via Bygningspuljen. Til deres ærgrelse så lykkedes det ikke, da for mange andre interesse-
rede husejere søgte i forhold til den samlede tilskudspulje. 

3.7 Er der opnået energibesparelser eller andet?  

Lidt overraskende, er det kun i få tilfælde, at interviewpersonen med sikkerhed kan sige, at 
en energirenovering har ført til energibesparelser. I nogle tilfælde har man en sikker fornem-
melse af, at er er sparet på energiregningen; men i ingen tilfælde har man nogen fornem-
melse af, om dette skyldes et mindre energiforbrug, eller fald i energipriserne.  

Til gengæld er der flere af de interviewede, der klart giver udtryk for, at man har opnået 
øget komfort (temperaturforhold eller mere jævn varme) eller et bedre indeklima. Dette gæl-
der fortrinsvis i de tilfælde, hvor en husejer har skiftet en luft-luftvarmepumpe ud med et 
egentligt centralvarmeanlæg baseret på - i dette tilfælde - jordvarme, eller der er foretaget 
en opgradering af en udestue. 

3.8 Hvad er den samlede vurdering af BedreBolig-planen? 

Den samlede vurdering af BedreBolig-planen blandt interviewpersonerne spænder fra, at 
den fuldt ud har levet op til forventningerne og er pengene værd til det modsatte: at den ikke 
rigtigt lever op til forventningerne og ikke har været pengene værd. Videre spænder svarene 
på spørgsmålet om “hvorvidt man vil anbefale den til andre” fra: “Afgjort ja” til: “Nej slet ikke”. 
Som et typisk svar, der ligger et sted midt i mellem, siger en af interviewpersonerne: “Ja, 
måske nok til nogen, der ikke på forhånd ved så meget om renovering og energibesparel-
ser.”  
På den nævnte skala fra 1 til 5, (se 5.4), ender den samlede vurdering af BedreBolig-planen 
på værdien 3,0; altså en bedømmelse præcis i midten.  

Når personer svarer positivt på, om BedreBolig-planen er pengene værd, kan det i flere 
tilfælde tilskrives, at svarpersonerne har fået BedreBolig-planen gratis eller fået den med ra-
bat. På den måde kan svaret ikke tillægges den samme værdi, som svar fra personer, der 
selv har skullet betale for BedreBolig-planen. 

3.9 Om husstand og indtægt 

I et afsluttende spørgsmål samles der yderligere op på baggrundsoplysninger jf. 5.1, herun-
der husstandsstørrelse og -indtægt.  
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I alle husstande er der 2 voksne og fra 1 til 3 børn. I to filfælde er der tale om voksne 
børn, således, at der reelt er 3 voksne i husstanden.  

Husstandsindtægten svinger fra 0,8 till 1,8 mio. kr. med 1,1 mio. kr. som middel. Både 
korte, mellemlange og lange uddannelser er repræsenteret. Dog med en overvægt at lange 
uddannelser.  

Et sidste spørgsmål gik på om, interviewpersonen havde en særlig indsigt i det med 
energi og byggeri. Hertil svarede flertallet, at de havde visse forudsætninger. Ingen ville gå 
med på, at det var på niveau på mere end ”erfaren gør-det-selv person”. Flest af interview-
personerne var mænd, men hvad angår ekspertise inden for energi og byggeri var der ingen 
forskel at spore mellem mænd og kvinder. 

3.10 Sammenfatning af resultat 

Samlet set har vi med resultatet af de 8 interview fået fat i familiemedlemmer der på et tids-
punkt har fået lavet en BedreBolig-plan. Den er der overordnet set tilfredshed med, selvom 
meningerne er delte mht., hvor meget, man har fået ud af det og om BedreBolig-planen har 
været pengene værd.  

Planen har ført til, at der er gennemført energirenoveringer, selvom det er begrænset set 
i lyset af det samlede antal forslag, BedreBolig-rådgiveren er fremkommet med.  

De fleste, som har brugt BedreBolig-planen til at få gennemført energirenoveringer, giver 
udtryk for, at de har opnået energibesparelser. Dog er det mere noget, den enkelte har på 
fornemmelsen, end at det noget der beviseligt har ført til energibesparelser. 

Til gengæld er der flere af de interviewede, der gav udtryk for, at de har opnået øget 
komfort, bedre indeklima eller andre fordele af energirenoveringen. Dette gælder ikke mindst 
i et tilfælde, hvor en husejer har skiftet luft-luft varmepumpe ud med varmepumpe og cen-
tralvarmeanlæg.    

Ideen til at få lavet en BedreBolig-plan kommer fra forskellige kant. Det kan være fra fa-
milien, eller fra venner eller kolleger. Den egentlige motivation kan imidlertid føres tilbage til 
det faktum, at man har købt et ældre hus, og derfor har haft behov for at få overblik over de 
løsninger, der måtte findes. Alternativt har man boet længe i huset og er blevet bevidst om, 
at der var noget, man kunne gøre. Dette kunne ud over energirenoveringer være øget kom-
fort, forbedring af indeklima eller en øget indsats på klima- og miljøområdet. 

Ikke alle investeringer i energibesparelser er sket på foranledning af BedreBolig-planen. 
Snarere er en del husejer blevet bekræftet i, at de selv har været på rette spor. Husejerne 
melder også ind, at det i flere tilfælde har gennemført andre renoveringer end dem, der er 
foreslået i BedreBolig-planen. Dette gælder især ejere af store ældre ejendomme, hvor der 
pågår løbende renoveringer. Omvendt er der mange forslag, som foreslået af BedreBolig-
planen, som endnu ikke er gennemført. 



 

26 
 

Bortset fra et enkelt tilfælde er energirenoveringerne betalt af egne midler. Der er altså 
ikke optaget hverken banklån eller realkreditlån for at finansiere de gennemførte energireno-
veringer. Det ene tilfælde vedrører en større energirenovering (jordvarmeanlæg), hvor der 
indgik både kontante midler og et banklån. 

 Alle udtrykker tilfredshed med BedreBolig-rådgiveren og lidt mindre tilfredshed med 
BedreBolig-planen. En gennemsnitlig tilfredshed med konsulenten dækker over svar fra, at 
”konsulenten har været flink og imødekommende” til at ”konsulenten virkede umotiveret og 
ikke kom med interessante forslag”. Når det gælder BedreBolig-planen, er der størst tilfreds-
hed blandt de husejere, der har fået BedreBolig-planen gratis eller med rabat. 

Den samlede vurdering af BedreBolig-planen spænder fra fuld tilfredshed og det mod-
satte: at planen ikke lever op til forventningerne og ikke har været pengene værd. De fleste 
vil godt anbefale den til andre dog især personer, der ikke på forhånd ved så meget om re-
novering og energibesparelser. 

Deltagerne i de 8 interviews har alle være en del af en familie med børn, i to tilfælde 
voksne børn. Husstandsindtægten ligger på mellem 0,8 til 1,8 mio. Kr., idet både korte og 
lange uddannelser er repræsenteret. 

De aktuelle huse ligger spredt rundt i hele Danmark. Der er tale om ældre huse opført 
mellem 1900 og1975. Der er altså i alle tilfælde tale om ældre huse, hvor det har været 
åbenlyst for ejerne, at deres huse trængte til både opgradering (retrofitting) og renovering 
(refurbishment), for på den måde at reducere energiforbruget. 

Alle interviewpersonerne giver udtryk for, at de har indsigt i byggeri og energirenovering 
uden på nogen måde at være professionelle. 
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4 FORSLAG TIL FORBEDRINGER AF BED-
REBOLIG-ORDNINGEN 

Med afsæt i de gennemførte interviews og den efterfølgende analyse har der udkrystalliseret 
sig en række forslag til hvordan, BedreBolig-ordningen kan forbedres, så den i højere grad 
får karakter af en “one-stop-shop".  

Forslagene er opstået på baggrund af de bemærkninger, irritationsmomenter og forslag, 
som interviewpersonerne mere eller mindre direkte er fremkommet med under interviewene. 
De er nedfældet under indtryk af, at alle interviewpersoner har ment, at der var tale om en 
fornuftig ordning; men også at den kunne blive bedre ved at lægge sig tættere på den virke-
lighed, som udspiller sig i en travl hverdag. Og her er virkeligheden for mange den, at ener-
girenovering er en løbende proces, men samtidig noget, der koster penge, og som kræver et 
længere tilløb. Dertil kommer, at mange er deres egen ekspert i den forstand, at de sætter 
en ære i at være gode gør-det-selv mennesker der selv vil have styr på hvad, der skal ske 
med deres hus, og hvornår.  

Det er derfor ikke en tilfældighed, at forslaget om en digitaliseret BedreBolig-plan ligger 
øverst på ”ønskesedlen”. ”Ønsket om overblik” er det udtryk, som næsten alle interviewper-
soner peger på som den måske største udfordring eller barriere, man står over for, når en 
større eller mindre energirenovering presser sig på.  

Flere af de efterfølgende forslag har ydermere det til fælles, at en tættere forbindelse 
mellem BedreBolig-ordningen og Energimærknings-ordningen og dermed en tættere relation 
mellem indholdet i BedreBolig-planen og det energimærke, en given bygning har opnået, for 
flere af interviewpersonerne var ønskelig.  

Bemærk også de forslag, som knytter BedreBolig-planen tættere til udarbejdelse af 
håndværkertilbud og tættere til en finansieringsrådgivning. I alt peges der på 12 forbedrings-
forslag: 

 
1. Digitaliseret BedreBolig-plan. Det er et åbenlyst problem, at BedreBolig-planen bliver 

forældet lige så hurtig, som forudsætningerne ændrer sig, fx energipriserne. Derfor fore-
slås det, at BedreBolig-planen og de bagvedliggende beregninger kommer til at ligge i 
en opdaterbar udgave på Nettet fx med adgang via MitID. Dermed kan BedreBolig-pla-
nen hele tiden genberegnes og give et mere retvisende bud på investering, energitil-
skud, tilbagebetalingstider, energibesparelser og klimareduktioner (CO2-besparelser). 
Videre kunne en sådan digitaliseret BedreBolig-plan i en net-udgave let revideres af bo-
ligejer og rådgiver, ligesom forslag, der allerede er gennemført, kunne fjernes fra pla-
nen. 
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2. Sammenkædning af Energimærke og BedreBolig-plan. Der er i dag et krav ved hus-
salg om, at der skal foreligge et energimærke. Ved i forlængelse heraf at tilbyde huskø-
ber favorable vilkår til at få udarbejdet en BedreBolig-plan ville den nye husejere på 
netop dette tidspunkt (”window of opportunity”), hvor huset alligevel ofte skal sættes i 
stand og forbedres og typisk refinansieres, blive præsenteret for ikke bare en række 
energispareforslag og et potentielt energimærke; men også en BedreBolig-plan og en 
rådgivning, der helt konkret kunne anvise en vej frem mod et mere energieffektivt og en 
mindre klimabelastende ejendom. 

3. Rabat på nyt energimærke. Videre kunne en hel eller delvis gennemførelse af en Bed-
reBolig-plan være en anledning til at få udarbejdet et energimærke evt. blot revideret et 
eksisterende energimærke. For at fremme dette skridt, kunne der gives rabat på et revi-
deret energimærke. Dette kunne fx gøres gratis på betingelse af gennemførelsen af et 
minimum af forbedringer eller på betingelse af et løft af energimærket med minimum én 
energiklasse. 

4. En klarere skelnen mellem stort og småt. BedreBolig-planen lader til at give hus-
ejerne et god overblik over mulige energirenoveringsløsninger herunder overblik over 
de besparelser, der kan opnås, og de investeringer, der skal til. Der har også vist sig en 
vis tilfredshed med, at BedreBolig-planen beregner et klimaaftryk (årlig CO2-bespa-
relse). Men det bør overvejes, om ikke BedreBolig-planen i højere grad skulle sondre 
skarpere mellem stort og småt, således at fx forslag til nye hårde hvidevare eller opsæt-
ning af vandbesparende armaturer ikke blev vurderet på linje med hulmursisolering og 
udskiftning til lavenergivinduer.  

5. Finansieringstilbud skal kunne indskrives i BedreBolig-planen. BedreBolig-planen 
beregner pris og besparelser, og lægger derved op til videre dialog med en bankrådgi-
ver mhp. lånoptagning og finansiering i øvrigt. I det lys bør en genberegning af Bedre-
Bolig-planens økonomiske konsekvenser løbende kunne opdateres og med boligejers 
accept lede frem til nye finansieringstilbud fra pengeinstitut, således at den aktuelle ren-
tesats og de aktuelle tilbagebetalingsbetingelser kunne indskrives i BedreBolig-planen. 
Dette forslag skal ses i lyset af forslag 1 om et digitaliseret energimærke. 

6. Nøgletal i BedreBolig-planen. Videre kunne BedreBolig-planen forbedres, hvis den i 
højere grad kunne danne grundlag for en dialog med bank og realkreditinstitut. På den 
måde ville det komme til at stå klart for både husejer og pengeinstitut, hvordan nøgletal 
kunne hjælpe med at fremme fordelagtige lån og dertil knyttede energirenoveringspro-
jekter. 

7. Rabat på fortsat BedreBolig-rådgivning. Ingen af de udspurgte husejere hverken i 
den aktuelle undersøgelse eller tidligere undersøgelse [3] lader til at bruge BedreBolig-
rådgiveren til at styre renoveringsopgaven. Dette kunne der rådes bod på ved at yde til-
skud eller rabat på et opfølgende samarbejdet mellem husejer og BedreBolig-rådgiver, 
evt. ved at gøre dette gratis på betingelse af, at et minimum energirenoveringer blev 
gennemført.  

8. Rabat på opfølgende BedreBolig-rådgivning. Et andet forslag til fremme af fortsat 
samarbejde med rådgiveren kunne være - under visse betingelser - at give BedreBolig-
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rådgiveren beføjelser til at følge en renoveringsopgave til dørs. Her kunne rabat på ho-
noraret eller tilskud til honoraret fra stat eller kommune fremme en sådan løsning. Betin-
gelsen kunne fx være, at der var tale om væsentlige renoveringsforslag med relativt 
korte tilbagebetalingstider. 

9. Direkte rabat på BedreBolig-plan. Der blev ikke i undersøgelsen sporet den store vil-
lighed til at betale for BedreBolig-planen. Videre blev muligheden for tilskud fra energi-
selskab eller muligheden for et skattemæssigt håndværkerfradrag ikke set som attrak-
tive tilbud, og i hvert fald for småt i forhold til de udgifter, der typisk er forbundet med en 
energirenovering. Det foreslås derfor, at midler fra tilskudsordninger og skattemæssige 
fradrag mv. fjernes til fordel for en reduceret egenbetaling af BedreBolig-planen. 

10. BedreBolig-planforslag med oplæg til håndværkertilbud. Man kunne fra myndighe-
dens side gøre det muligt at få udarbejdet en BedreBolig-plan, så energispareforslag på 
veldefinerede energirenoveringsopgaver blev gjort klar til indhentning af håndværkertil-
bud. Alternativt kunne man sikre, at klargøring til indhentning at tilbud på energirenove-
ringsopgaver kunne indgå som et tilkøb til BedreBolig-planen.  

11. Særlig indsat over for førstegangskøbere. Eksisterende husejerne har ofte på egen 
hånd gjort sig overvejelser, inden de får udarbejdet en BedreBolig-plan. Det foreslås 
derfor, at der sættes ind over for førstegangskøbere (med dårlige energimærker) til tid-
ligt at få udarbejdet en BedreBolig-plan og få kædet denne sammen med det udarbej-
dede energimærke. Med rabat og/eller den rette information kunne ejere og købere af 
huse med et dårligt energimærke på den måde lokkes til at gå tidligere i gang med at 
foretage energienergirenoveringer og vel at mærke foretage dem i den rigtige række-
følge. 

12. Opfordringer fra kommune og andre. I forlængelse af punkt 11, kunne man fra myn-
dighedens side (evt. med ejeraccept) tillade at giver kommune og andre fx lokale hånd-
værksmester tilladelse til at rette henvendelse til husejere med dårlige energimærker for 
at opfordre disse til at energioptimere en ejendom. Dette skal ses i lyset af, at kommu-
ner har en egeninteresse i at hjælpe borgerne med at reducere energiomkostningerne 
og fremme løsninger, der som helhed kan bidrage med at reducere kommunes klimabe-
lastning. Henvendelser fra håndværksmester kunne ske i et offentlig-privat samarbejde 
(OPS) med kommunen [5], eller med tilladelse fra husejer ske uafhængigt af kommu-
nen.  
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BILAG A – OPGAVEBESKRIVELSE 

 
Opgavebeskrivelse – Xtendo – Test af features  
  
Kontor/afdeling  
CEA  
  
Dato:  8. november 2021  
  
J nr. 2019-2332  
  
/JPA  
  
Titel  
Kvalitative brugeranalyser af BedreBolig-ordningen samt finansieringsmuligheder ifm. ener-
gieffektivisering af bygninger.  
  
Baggrund  
Energistyrelsen valgte i 2019 at deltage i et EU Horizon 2020 projekt koordineret af det tek-
niske universitet i Wien, der vedrører fremtidens energimærke (energy performance certi-
ficate – EPC) under callet: ”Next generation energy performance certificate”. Energistyrelsen 
valgte på tidspunktet for projektets indgåelse, at flere af de udvalgte analyser skal testes via 
en underleverandør.  
  
Opgavens indhold   
Leverandøren skal bistå ENS med at tilrettelægge leverancen for analyserne (finansierings-
muligheder) og (OSS) nedenfor, så resultatet harmonerer med forventningen til EU-projek-
tets arbejdspakke 5 (vedr. testing and implementation guidelines) herunder særligt vedlagte 
bilag 31.  
  
BedreBolig (One Stop Shop (OSS))  
ENS skal sikre, at BUILD kan gennemføre en række telefoninterviews med 10 cases af en-
familiehuse, der har modtaget en BedreBolig (BB)-rapport, og fortrinsvist har realiseret ener-
girenoveringstiltag. Formål er at identificere nogle af ordningens barrierer og mulighe-
der. Det vil således være en forudsætning, at enfamiliehuset ikke har skiftet ejer siden BB-
rapporten blev udarbejdet.  
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De planlagte interviews vil behandle alle faser vedrørende energirenovering; Planlægning, 
økonomi, udførelse og evaluering. Resultaterne fra de udarbejdede interview samles i 
et skriftligt notat, hvor resultaterne diskuteres og analyseres. Analysen har til hensigt, at ty-
deliggøre konkrete revisioner og forbedringer af BB-ordningen i Danmark. Analysen og re-
sultaterne fra disse interviews sammenkobles med analysen af finansieringsmuligheder, 
hvor også sammenkoblingen til energimærket holdes for øje.  
  
Projektet vil omfatte følgende delopgaver:  

• Screening af finansieringsmuligheder for energibesparelser henvendt til ejere af en-
familiehuse gældende fra 2016.  

• Interview af 10 ejere af enfamiliehuse, der har en BB-rapport og fortrinsvist har rea-
liseret energiforbedringer  

  
Telefoninterviews vil omhandle spørgsmål inden for følgende hovedkategorier:  

• Processen for BB-planens udarbejdelse.  
• Finansiering  
• Indeklima (før og efter)  
• Energibesparelse  
• Tilfredshed med BB-ordningen  

  
ENS godkender en spørgeramme udarbejdet af BUILD, før ENS kontakter udvalgte hus-
ejere mhp. indhentelse af samtykke til et opfølgende telefoninterview foretaget af BUILD.  
  
Metode  
På baggrund af ca. 500 tilgængelige xml filer med data fra BB-rapporter leveret af ENS, skal 
der udtrækkes cases, hvor:  

• Ejeren der fik udarbejdet BB-planen stadig bor i huset  
• Den foreslåede energirenovering har et budget på mindst kr. 100.000  
• Den gennemførte energirenovering dækker mindst to forskellige typer energireno-

vering (efterisolering / udskiftning / konvertering).  
  
Finansieringsmuligheder  
Forud for telefoninterviews vil der være behov for en screening af markedet for finansie-
ringsmuligheder knyttet til gennemførelse af energiforbedringer af private enfamiliehuse. 
Screeningen skal medtage de muligheder, der har været for finansiering siden 2016 og om-
fatte både bank- og realkreditlån samt offentlige tilskudsordninger. Screeningen skal samti-
dig sikre, at der indsamles viden om de betingelser, der stilles, for at der kan opnås et lån 
eller tilskud, herunder hvorvidt BB-rapporter eller energimærker er en del heraf. Den opsam-
lede viden vil blive brugt som baggrund for interview af husejerne, for at undersøge deres vi-
den om finansieringsmulighederne. På denne baggrund skal det vurderes, hvordan finansie-
ring bedst forbindes til energimærket.  
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Afrapportering og leverancer   
Der udarbejdes et notat, der beskriver:  

• Boligejernes faktiske brug af BB-ordningen  
• Boligejernes opfattelse af BB-ordningen  
• Oversigt over finansieringsmuligheder i perioden 2016 til 2021, med fokus på ener-

gimærkets & BedreBolig planens rolle heri  
• Spørgerammen anvendt til telefoninterview  
• Resultater og konklusioner fra interviews af 10 husejere, der har fået udarbejdet en 

BB-rapport  
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BILAG B - SPØRGERAMME PÅ DANSK 

X-Tendo 
 
 

Spørgeramme der skal anvendes af interviewer 
til støtte for kvalitative interviews om BedreBo-
lig-plan (BB-plan i det følgende) 

 
Overordnede krav for at komme i betragtning til in-

terviewene 
 
• Enfamiliehus eller rækkehus 
• Mindst 100 m² opvarmet areal 
• Bygget før 1980 
• BB-plan skal indeholde forslag til udskiftning af vinduer eller ruder 
• Indeholde mindst ét forslag til isolering 
• For huse, der ikke har fjernvarme - forslag til varmebesparelse eller udskift-

ning af kedel 
• Budgettet skal være større end 100.000 kr. (ca. 13.500 euro) 

 
Guide til interviewene 
 
Interviewene gennemføres via Teams, så de kan optages, hvis respondenterne 

tillader det. Alternativt vil der blive brugt almindelig telefon. Interviewene vil blive 
håndteret af to interviewere. I første omgang vil spørgsmål blive stillet som "åbne 
spørgsmål" for at undgå at påvirke svarene med "ledende spørgsmål". Åbne 
spørgsmål opfordrer de interviewede til at give svar, der er så tæt som muligt på 
deres umiddelbare oplevelser og tanker, mens "ledende spørgsmål" leder deres 
tanker i en bestemt retning og måske "farver" deres svar. Nogle gange kan det 
være nødvendigt at stille et bestemt spørgsmål efter det "åbne spørgsmål". Det un-
derstreges over for boligejeren at der ikke er ét rigtigt eller forkert svar og at inter-
viewerne er neutrale i forhold til ordningen med BB-planer. Før et interview vil både 
boligejeren og intervieweren have læst BB-planen. Interviewet vil være baseret på 
boligejerens erfaringer med den specifikke BB-plan. 
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1. Baggrundsoplysninger 
a. Hvornår flyttede du ind i dit hus? ______   
b. Hvem i husstanden plejer at tage sig af husets varmeforbrug? Du/en anden:   
c. Har huset et energimærke? Ja/Nej, hvis ja, hvilket? _Nej _____ 

   
2. Hvor kom ideen om at få udarbejdet en BB-plan fra?  _______________

  
3. Motivation/forventninger 

Hvad var grunden til, at boligejeren fik udarbejdet en BB-plan? 
(Følgende er en fluebenliste for intervieweren og bør ikke læses op) 
□ Ønske om et (bedre) energimærke? 

□ Ønske om konkrete forslag til energirenovering? 

□ Finansielle støtteordninger eller tilskud? 

□ Hvad er en økonomisk fornuftig rækkefølge/prioritering af energire-

novering? 

□ Bekræftelse af at huset er godt isoleret 

□ En mindre energiregning 

□ En øget ejendomsvurdering 

□ Andet, f.eks. bedre indeklima, komfort i en større del af boligen... 

 

Kunne du tænke dig, at BB-planen indeholdt andre funktioner/em-

ner/problemstillinger? ______________ 

□ Overvågning af vandforbrug 

□ Overvågning af energiforbrug 

□ Er du villig til at betale ekstra for det? Ja/ Nej, Hvis ja hvor meget? 

 
4. Udarbejdelse af BB-planen 

a. Tilfredshed med konsulenten 
i. Kompetent? 
ii. Grundig eller hurtig? 

 
b. Tilfredshed med BB-planen 

□ Nyttig? 

□ Forståelig? 

□ Er du blevet klogere? 

□ Er det pengene værd? 

□ Synes du, der mangler noget i rapporten? 
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5. Er der på grundlag af BB-planen gennemført energirenoveringer? 
a. Hvis ja, hvilke forslag fra BB-rapporten? 

□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 

□ Nye vinduer 

□ Udskiftning af varmeinstallation 

□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 

□ Installation af VE 

□ Andet end foreslået i BB-planen? 

 
b. Har du fået lavet en energirenovering eller anden renovering (f.eks. vand-

besparelser), som ikke står i BB-planen? Ja/ Nej, hvis ja hvilken og hvor-
for? _______________ 
 

c. Er der nogen plan(er) for energirenovering baseret på BB-planen, som 
endnu ikke er gennemført? Ja/Nej, hvis ja hvilken? 

□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 

□ Nye vinduer 

□ Udskiftning af varmeinstallation 

□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 

□ Installation af VE 

□ Andet 

 
6. Har BB-rådgiveren været med til at gennemføre renoveringen? Hvis ja, da 

som: 

□ Projektleder? 

□ Rådgiver i forbindelse med finansiering? 

□ Rådgiver om valget af håndværker? 

□ BB-rådgiveren har ikke været involveret 

□ Andet 
7. Hvordan er energirenoveringen finansieret? 

□ Selvbetaling, kontant med frie midler (ikke lån) 

□ Bank lån, hvilken type ("bolig prioritet", forbrugslån, andre?) 

□ Realkreditlån, nyt/udvidelse af ... 

□ I tilfælde af banklån eller realkreditlån, blev energimærke eller BB-

plan anvendt som adgangskriterium? 
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Suppleret med offentlig tilskudsordning ("håndværkerfradrag", forskellige 
ordninger relevante på det aktuelle tidspunkt...) 

□ Andet 

 
Har der været et problem med at få midler til renoveringen? Ja/nej, hvil-

ket?  __________ 
 

8. Er der opnået energibesparelser? Ja/Nej/Ved ikke 

□ Målt / har en fornemmelse af det 

□ Svarer energibesparelserne til det der er angivet i BB-planen? Ja/Nej  

 
9. Er der opnået andet (end energibesparelser) siden energirenoveringen? Stil 

som åbent spørgsmål først:_____________, derefter spørg specifikt til: 

□ Indeklima kvalitet? 

□ Bedre komfort? 

□ Mindre varmeregning? 

□ Højere ejendomsvurdering? 

 
10. Hvad er den samlede vurdering af BB-planen? 

□ Har den levet op til dine forventninger? 

□ Var det pengene værd? 

□ Vil du anbefale andre (som ikke bor i et nyere lavenergihus) at få la-

vet en BB-plan? 

□ Har BB-planen betydet, at du har fået energirenoveret dit hus mere 

end ellers? 
 
11. Om den interviewede 

a. Husstand: Antal: Voksne:______, Børn (<18 år):______   
b. Hvad er din uddannelse?  
c. Hvad er din stilling (job)? 
d. Har du særlig indsigt i energi eller byggeteknik? Ja/nej, hvilket? _______                    
e. Hvad er den samlede husstandsindkomst? ______ 

 
 
Tak... 
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BILAG C - SPØRGERAMME PÅ ENGELSK 

X-Tendo 
 

Question frame to be used by interviewer for support-
ing qualitative interviews about the “BetterHomes 
scheme” (BH in the following) 
 
Overall requirements to be selected for the interviews 
 

• Single-family house or terraced house 
• At least 100 m² heated area 
• Built before 1980 
• BH-report should contain suggestion for replacement of windows or panes 
• Contains at least one re-insulation suggestion 
• For houses that do not have district heating - suggestions for heat conversion 

or replacement of boiler 
• Budget must be greater than DKK 100,000 (approx. 13,500 euro) 

 
Guide for the interviews 
 
Interviews are conducted via Skype or Teams so that interviews can be recorded if re-
spondents allow it. Alternatively, regular phone will be used. The interviews will be han-
dled by two interviewers. Initially questions will be asked as “open questions” to avoid 
priming the answers by “leading questions”. Open questions invite the interviewees to 
give answers that are as close as possible to their immediate experiences and thoughts, 
while “leading questions” direct their thoughts in a specific direction and might “colour” 
their answers. Sometimes one may need to ask a specific question, after the “open ques-
tion”. It is emphasized to the homeowner that there is not one right or wrong answer and 
that the interviewers are neutral in relation to the scheme of BH plans. Before an inter-
view, both the homeowner and the interviewer will have read the BH report. The interview 
will be based on experiences of the specific BH report. 
  



 

39 
 

1. Background information 
a. When did you move into your house?  ______ House Build: _____ 
b. Who in the household usually takes care of the heating consump-

tion of the house? You/Another: ______ 
c. Has the house an energy label? Yes/No, If Yes, which?           

 
2. Where did the idea come from to have a BH plan drawn up?   

  
3. Motivation/expectations 

What was the reason why the homeowner got prepared a BH plan?  
(The following is a check mark list for the interviewer and should not be 
read) 
 
□ Desire for a (better) energy label? 

□ Want concrete energy renovation proposals? 

□ Financial aid schemes or grants? 

□ What is an economically sensible order/priority for energy renovation? 

□ Have confirmed that the house is well insulated. 

□ A smaller energy bill 

□ An increased property valuation 

□ Other, e.g. better indoor climate, comfort in a larger part of the home... 

 

Would you like the BH report to include other functionalities/issues? 

□  Water consumption monitoring 

□ Energy consumption monitoring 

□ Are you willing to pay extra for this? Yes/No, If yes how much? 

 
4. Preparation of the BH report 

a. Satisfaction with the consultant 
i. Competent? 
ii. Thorough or fast? 

 
b. Satisfaction with the BH report 

□ Useful? 
□ Understandable? 
□ Have you become wiser? 
□ Is it worth the money? 
□ Do you think there's anything missing in the report? 
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5. On the basis of the BH report, have energy renovations been carried 
out? 

a. If yes, which of suggestions from the BH report? 
□ Reinsulaiton (fx wall or roof insulation) 
□ New windows 
□ Heat installation replacement 
□ Conversion to district heating or heat pump 
□ Installation of RE 
□ Other than suggested in the BH report? 
 

b. Have you had an energy renovation or other renovation (e.g. water 
savings) done that is not in the BH report? Yes/No, If yes which 
and why? _______________ 
 

c. Are there any plan(s) for energy renovation based on the BH-re-
port which has not yet been implemented? Yes/No, If yes which? 
□ Reinsulating (fx wall or roof insulation) 
□ New windows 
□ Heat installation replacement 
□ Conversion to district heating or heat pump 
□ Installation of RE 
□ Other 
 

6. How has the BH advisor been involved in carrying out the renova-
tion? 

□ Project Manager? 
□ Adviser in connection with funding? 
□ Advisor regarding the choice of craftsman? 
□ The BH advisor has not been involved 
□ Other 

 
7. How is the energy renovation financed? 

□ Self-payment, cash with free funds (not loans) 
□ Bank loans, what type ("housing priority", consumer loans, other?) 
□ Mortgages, new/extension of... 
□ In case of bank loan or mortgage was the EPC or BH report used 

as access criterion? 
Supplemented with public attendance scheme ("hand-held deduc-
tion", various arrangements relevant at the relevant time...) 
□ Other 
 
Has there been a problem with getting funding for the renovation? 
Yes/No, Which?  __________ 

8. Have energy savings been achieved? Yes/No ______ 
□ Measured / has a feeling 
□ Did the budget stated in the BH report comply with actions taken? 
Yes/No ___ 
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9. Has anything else been achieved since energy renovation measures? 

Ask as open question first:___________________, then ask specific: 
□ Indoor quality improvements? 
□ Better comfort? 
□ Less heating bill? 
□ Higher property valuation? 
 

10. What is the overall assessment of the BH scheme? 
□ Has it lived up to your expectations? 
□ Was it worth the money? 
□ Would you recommend others (who do not live in newer low en-
ergy house) to have a BH report done? 
□ Has the BH report meant that you have had your house energy 
renovated more than otherwise? 

 
11. About the interviewee 

a. Household: Number of: Adults: ______, Children (<18 years): ______   
b. What's your education?                                   
c. What is your position (job)? 
d. Do you have special insights in energy or building technique? Yes/No, 

Which? _______                    
e. What is the total household income? _______ 

 
 
 
 
Thank you…  
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BILAG D - E-MAIL TIL HUSEJERNE 
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BILAG E - REVIEW AF INTERVIEW 

De følgende referater er struktureret på samme måde som spørgerammen. Husejernes 
svar/kommentarer er markeret/tilføjet med blå tekst. 
 
BedreBolig er forkortet til BB igennem hele bilaget. 
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Person 1 
Dato for interview: 16.11.2021 

Helhedsindtryk 
Familien, i dag to personer i slutningen af 50erne flyttede ind i hus født med elvarme. Dette er to gange blevet 

udskiftet/suppleret med luft-luft-varmepumper, som man aldrig var blevet tilfreds med, selv ikke med nye el-radiato-

rer. Dette er baggrunden for inddragelse af en BB-plan. Selvom rådgiveren ikke peger på det, ender det med, at fami-

lien investerer i et nyt centralvarmeanlæg med gasfyr (sammen med andre boligforbedringer), som de synes de fik til 

en overkommelig pris. Tidligere er der skiftet vinduesrammer og ruder med varm kant, men igen er det ikke på bag-

grund af BB-planen.      
1. Baggrundsoplysninger 

a. Hvornår flyttede du ind i dit hus: 1997 Hus fra: 1974    
b. Hvem i husstanden plejer at tage sig af husets varmeforbrug? Du/en anden: Interviewperson 
c. Har huset et energimærke? Ja/Nej, hvis ja, hvilket?     

2. Hvor kom ideen om at få udarbejdet en BB-plan fra?  Ønske om at få mere viden om mulighederne for 
nyt varmeanlæg  

3. Motivation/forventninger Usikkerhed omkring næste løsning for opvarmning  
Hvad var grunden til, at boligejeren fik udarbejdet en BB-plan? Drevet af manglende komfort (koldt) 
(Følgende er en fluebensliste for intervieweren og bør ikke læses op) 
□ Ønske om et (bedre) energimærke? 
□ Ønske om konkrete forslag til energirenovering? 
□ Finansielle støtteordninger eller tilskud? 
□ Hvad er en økonomisk fornuftig rækkefølge/prioritering af energirenovering? 
□ Bekræftelse af at huset er godt isoleret 
□ En mindre energiregning 
□ En øget ejendomsvurdering 
□ Andet, f.eks. bedre indeklima, komfort i en større del af boligen... vha. Bedre varmeanlæg, fjerne 

kuldebroer 

Kunne du tænke dig, at BB-planen indeholdt andre funktioner/emner/problemstillinger? Nej, ikke 
noget specielt. 

□ Overvågning af vandforbrug 
□ Overvågning af energiforbrug 
□ Er du villig til at betale ekstra for det? Ja/ Nej, Hvis ja hvor meget? _________ 

4. Udarbejdelse af BB-planen 
a. Tilfredshed med konsulenten Ikke noget klart svar, bob bob... 

i. Kompetent? 
ii. Grundig eller hurtig? 

b. Tilfredshed med BB-planen 
□ Nyttig? Blev bekræftet i en bestemt løsning, ruder m. varm kant 
□ Forståelig? 
□ Er du blevet klogere? 
□ Er det pengene værd? Nej 4200 kr. Er ikke pengene værd 
□ Synes du, der mangler noget i rapporten? En mangel, at rådgiveren ikke foreslår gaskedel.  

•  
5. Er der på grundlag af BB-planen gennemført energirenoveringer? Delvist medvirket til valg... 

a. Hvis ja, hvilke forslag fra BB-planen? 
□ Isolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Delvist, Nye vinduer, 3 termoruder skiftet  
□ Udskiftning af varmeinstallation, ja Gaskedel i vandbåret anlæg, selv om det ikke var med i BB-

plan 



 

45 
 

□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe  
□ Installation af VE 
□ Andet end foreslået i BB-planen? Ja, gas, selv om forslag var luft/vand varmepumpe 

•  
b. Har du fået lavet en energirenovering eller anden renovering (f.eks. vandbesparelser), som ikke står i 

BB-planen? Ja/ Nej, hvis ja hvilken og hvorfor? Gas, se ovenfor 
 

c. Er der nogen plan(er) for energirenovering baseret på BB-planen, som endnu ikke er gennemført? 
Ja/Nej, hvis ja hvilken? 

□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Nye vinduer (ikke alle vinduer har fået nye termoruder endnu) 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 
□ Installation af VE 
□ Andet 

•  
6. Har BB-rådgiveren været med til at gennemføre renoveringen? Ja/Nej. Hvis ja, da som: 

□ Projektleder? 
□ Rådgiver i forbindelse med finansiering? 
□ Rådgiver om valget af håndværker? 
□ BB-rådgiveren har ikke været involveret 

□ Andet 
•  

7. Hvordan er energirenoveringen finansieret?  
□ Selvbetaling, kontant med frie midler (ikke lån) 
□ Bank lån, hvilken type ("bolig prioritet", forbrugslån, andre?) 
□ Realkreditlån, nyt/udvidelse af ... 
□ I tilfælde af banklån eller realkreditlån, blev energimærke eller BB-plan anvendt som adgangskrite-

rium? 
Suppleret med offentlig tilskudsordning ("håndværkerfradrag", forskellige ordninger relevante på det 

aktuelle tidspunkt...) 
□ Andet 
Har der været et problem med at få midler til renoveringen? Ja/nej, hvilket?  __________ 

8. Er der opnået energibesparelser? Ja/Nej Ved ikke, i tvivl. (El til gas gør det svært for beboer at vurdere), 
Svært at sammenligne el med naturgas.  

□ Målt / har en fornemmelse af det 
□ Svarer energibesparelserne til det der er angivet i BB-planen? Ja/Nej ___ 

•  
9. Er der opnået andet (end energibesparelser) siden energirenoveringen? Stil som åbent spørgsmål 

først:_____________, derefter spørg specifikt til: 
□ Indeklima kvalitet? Mindre støj (fra luft/luft varmepumpe), mindre støv 
□ Bedre komfort? 
□ Mindre varmeregning? Ved ikke 
□ Højere ejendomsvurdering. Skønner at pengene ikke er spildt hvad angår ejendomsværdien 

10. Hvad er den samlede vurdering af BB-planen? 
□ Har den levet op til dine forventninger? Ikke rigtigt! 
□ Var det pengene værd? Nej, fik ikke meget for pengene (4200,-) 
□ Vil du anbefale andre (som ikke bor i et nyere lavenergihus) at få lavet en BB-plan? Nej 
□ Har BB-planen betydet, at du har fået energirenoveret dit hus mere end ellers? Nej! 

11. Om den interviewede 
a. Husstand: Antal: Voksne:_2, Børn (<18 år):______   
b. Hvad er din uddannelse? Mellemlang 
c. Hvad er din stilling (job)? Uddannelseschef på AMU-center 
d. Har du særlig indsigt i energi eller byggeteknik? Ja/nej, hvilket? Delvist, virker kompetent og har godt 

netværk med viden                    
e. Hvad er den samlede husstandsindkomst? 1 mio. 
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Person 2  
Dato for interview: 18.11.2021 

Helhedsindtryk 
En husejer, der blev lokket til at få udført en BB-plan (gratis) via et kommunalt arrangement, ud fra et primært øn-

ske om at spare el. Imidlertid bidrog planen ikke med nyttige forslag, og slet ikke forslag til nedsættelse af elforbrug. 

Ingen forslag er sidenhen gennemført. 

1. Baggrundsoplysninger 
a. Hvornår flyttede du ind i dit hus 1998 Hus fra: 1947   

  
b. Hvem i husstanden plejer at tage sig af husets varmeforbrug? Du/en anden:   
c. Har huset et energimærke? Ja/Nej, hvis ja, hvilket? _ _____    

2. Hvor kom ideen om at få udarbejdet en BB-plan fra?  Blev inviteret til et arrangement i Virumhallen, og fik 
her en gratis BB-plan.  

3. Motivation/forventninger 
Hvad var grunden til, at boligejeren fik udarbejdet en BB-plan? Ønske om at reducere el-forbrug, 

som boligejer følte var højt. 
(Følgende er en fluebenliste for intervieweren og bør ikke læses op) 
□ Ønske om et (bedre) energimærke? Nej 
□ Ønske om konkrete forslag til energirenovering? Ja el (fik ikke) 
□ Finansielle støtteordninger eller tilskud? Nej 
□ Hvad er en økonomisk fornuftig rækkefølge/prioritering af energirenovering? 
□ Bekræftelse af at huset er godt isoleret 
□ En mindre energiregning 
□ En øget ejendomsvurdering 
□ Andet, f.eks. bedre indeklima, komfort i en større del af boligen. Ønske om at nedbringe elfor-

brug. 

Kunne du tænke dig, at BB-planen indeholdt andre funktioner/emner/problemstillinger? Ja, Forslag 
til Elbesparelser 

□ Overvågning af vandforbrug 
□ Overvågning af energiforbrug 
□ Er du villig til at betale ekstra for det? Ja/ Nej, Hvis ja hvor meget? Ja, Hvis der kunne gives et 

bedre grundlag for de beslutninger, der skulle tages. Hvis det kan komme konkrete forslag til at opnå 
energibesparelser. Villig til at betale 1000-1500 kr. for en BB-plan.  

4. Udarbejdelse af BB-planen 
a. Tilfredshed med konsulenten Flink og rar og villig til at svare på spørgsmål, men ikke interesseret i el.  

i. Kompetent? 
ii. Grundig Nej eller hurtig? 

b. Tilfredshed med BB-planen 

□ Nyttig? 
□ Forståelig? 
□ Er du blevet klogere? 
□ Er det pengene værd? Jo, da den var gratis 
□ Synes du, der mangler noget i rapporten? Nej, dog var han villig til at lave et første tjek forud for 

en vindmølleopsætning. Konsulenten interesserede sig slet ikke for el.  
•  

5. Er der på grundlag af BB-planen gennemført energirenoveringer? Nej - slet ikke! 
a. Hvis ja, hvilke forslag fra BB-plan? 
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□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Nye vinduer  
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme eller  
□ Installation af VE 
□ Andet end foreslået i BB-planen? 

 
b. Har du fået lavet en energirenovering eller anden renovering (f.eks. vandbesparelser), som ikke står i 

BB-planen? Ja/ Nej, hvis ja hvilken og hvorfor? _______________ 
 

c. Er der nogen plan(er) for energirenovering baseret på BB-planen, som endnu ikke er gennemført? 
Ja/Nej, hvis ja hvilken? Ikke relevant. 

□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Nye vinduer 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 
□ Installation af VE  
□ Andet: Skiftet en cirkulationspumpe og el-krævende plasmaskærm 

•  
6. Har BB-rådgiveren været med til at gennemføre renoveringen? Nej/Ja Hvis ja, da som: 

□ Projektleder? 
□ Rådgiver i forbindelse med finansiering? 
□ Rådgiver om valget af håndværker? 
□ BB-rådgiveren har ikke været involveret 

□ Andet 
7. Hvordan er energirenoveringen finansieret? Ikke relevant 

□ Selvbetaling, kontant med frie midler (ikke lån)  
□ Bank lån, hvilken type ("bolig prioritet", forbrugslån, andre 
□ Realkreditlån, nyt/udvidelse af ... 
□ I tilfælde af banklån eller realkreditlån, blev energimærke eller BB-plan anvendt som adgangskrite-

rium? 
Suppleret med offentlig tilskudsordning ("håndværkerfradrag", forskellige ordninger relevante på det 

aktuelle tidspunkt...) 
□ Andet 
Har der været et problem med at få midler til renoveringen? Ja/nej, hvilket?  __________ 

8. Er der opnået energibesparelser? Ja/Nej/Ved ikke 
□ Målt / Fornemmelse af det 
□ Svarer energibesparelserne til det der er angivet i BB-planen? Ja/Nej ___ 

•  
9. Er der opnået andet (end energibesparelser) siden energirenoveringen? Stil som åbent spørgsmål 

først:_____________, derefter spørg specifikt til: Ikke relevant 
□ Indeklima kvalitet? 
□ Bedre komfort? 
□ Mindre varmeregning? 
□ Højere ejendomsvurdering? 
 

10. Hvad er den samlede vurdering af BB-planen? 
□ Har den levet op til dine forventninger? Skuffet 
□ Var det pengene værd? Ja, i betragtning af at det var gratis 😊😊 
□ Vil du anbefale andre (som ikke bor i et nyere lavenergihus) at få lavet en BB-plan? Måske, men 

så skal den være bedre 
□ Har BB-planen betydet, at du har fået energirenoveret dit hus mere end ellers? Nej 

11. Om den interviewede 
a. Husstand: Antal: Voksne: 2, Børn (<18 år): 0 nu, har været voksne børn!  
b. Hvad er din uddannelse? Ejendomsmægler. Arbejder i realkredit. 
c. Har du særlig indsigt i energi eller byggeteknik? Ja/nej, hvilket? Ikke specielt teknisk 
d. Hvad er den samlede husstandsindkomst? 1,8 mio. 
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Person 3 
Dato for interview: 19.11.2021 

Helhedsindtryk 
Fik lavet en BB-plan i 2017, for at få overblik, men vælger kun at følge det første (billigste) forslag: Udskiftning af 

radiatorventiler. Det ledte videre til udførelse af energimærke (D). Et ønske om at få peget på nogle gode forslag. Og 

blive klogere. I baghovedet var også et ønske om ikke at fyre for fuglene, klima osv. Går uden om de dyre forslag, så 

som facadeisolering og prioriterede nyt køkken højere end energiforbedringer. Kort sagt er husejer sådan set tilfreds 

med BB-planen, har fået bedre overblik, og indsatsen fra rådgiveren, men har efterfølgende vurderet, at forslagene 

bortset fra termostatventilerne, ikke ville kunne betale sig hjem (lidt skuffet over det) eller være tilstrækkeligt interes-

sante. Så har ikke fået så meget ud af det.  

1. Baggrundsoplysninger 
a. Hvornår flyttede du ind i dit hus: 2002 Hus fra: 1974    
b. Hvem i husstanden plejer at tage sig af husets varmeforbrug? Begge i husstanden/en anden:   
c. Har huset et energimærke? Ja/Nej, hvis ja, hvilket? D, fik lavet energimærket i april 2021, fordi der på 

det tidspunkt var en pulje (Bygningspuljen), hvor man kunne søge (relativt store) tilskud til energireno-
veringer, hvis man havde et nyere energimærke. Her ville de søge ang. nye vinduer, men det lykkedes 
ikke pga. af at der var for få midler i forhold til ansøgninger...(fik lavet energimærke uden at få det øn-
skede ud af det…)   

2. Hvor kom ideen om at få udarbejdet en BB-plan fra?  Ville blive klogere på energiforbrug... 
 

3. Motivation/forventninger 
Hvad var grunden til, at boligejeren fik udarbejdet en BB-plan? En formodning om, at der var noget 

at hente energi-sparemæssigt med et gammelt hus fra 1974. 
(Følgende er en fluebenliste for intervieweren og bør ikke læses op) 
□ Ønske om et (bedre) energimærke? 
□ Ønske om konkrete forslag til energirenovering?  
□ Finansielle støtteordninger eller tilskud? Måske! 
□ Hvad er en økonomisk fornuftig rækkefølge/prioritering af energirenovering? 
□ Bekræftelse af at huset er godt isoleret 
□ En mindre energiregning 
□ En øget ejendomsvurdering 
□ Andet, f.eks. bedre indeklima, komfort i en større del af boligen Et ønske om at blive klogere. 
 
Kunne du tænke dig, at BB-planen indeholdt andre funktioner/emner/problemstillinger? Ikke rele-

vant 
□ Overvågning af vandforbrug 
□ Overvågning af energiforbrug 
□ Er du villig til at betale ekstra for det? Ja/ Nej, Hvis ja hvor meget? Ja, Hvis der kunne gives et 

bedre grundlag for de beslutninger, der skulle tages 
 
4. Udarbejdelse af BB-planen 

a. Tilfredshed med konsulenten  
i. Kompetent? Og meget engageret  
ii. Grundig eller hurtig? 

b. Tilfredshed med BB-planen. Fint tilfreds. 
□ Nyttig? 
□ Forståelig? 
□ Er du blevet klogere? 
□ Er det pengene værd? Ved ikke! Overordnet set, ja,  
□ Synes du, der mangler noget i rapporten? Nej, dog var han villig til at lave et første tjek forud for 

en vindmølleopsætning 
•  

5. Er der på grundlag af BB-planen gennemført energirenoveringer? 
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a. Hvis ja, hvilke forslag fra BB-plan? Nye radiatortermostater. 
□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Nye vinduer skiftes løbende når trænger 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme var foretaget tidligere  
□ Installation af VE 
□ Andet end foreslået i BB-planen? 

b. Har du fået lavet en energirenovering eller anden renovering (f.eks. vandbesparelser), som ikke står i 
BB-planen? Ja/ Nej, hvis ja hvilken og hvorfor? 

c. Er der nogen plan(er) for energirenovering baseret på BB-planen, som endnu ikke er gennemført? 
Ja/Nej, hvis ja hvilken? 

□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Nye vinduer (skiftes regelmæssigt, men ikke BB-planens fortjeneste 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 
□ Installation af VE  
□ Andet. Overvejet solceller, men ikke udført. 

•  
6. Har BB-rådgiveren været med til at gennemføre renoveringen? Nej/Ja Hvis ja, da som: 

□ Projektleder? 
□ Rådgiver i forbindelse med finansiering? 
□ Rådgiver om valget af håndværker? 
□ BB-rådgiveren har ikke været involveret 

□ Andet 
•  

7. Hvordan er energirenoveringen finansieret? 
□ Selvbetaling, kontant med frie midler (ikke lån)  
□ Bank lån, hvilken type ("bolig prioritet", forbrugslån, andre 
□ Realkreditlån, nyt/udvidelse af ... 
□ I tilfælde af banklån eller realkreditlån, blev energimærke eller BB-plan anvendt som adgangskrite-

rium? 
Suppleret med offentlig tilskudsordning ("håndværkerfradrag", forskellige ordninger relevante på det 

aktuelle tidspunkt...) 
□ Andet 
Har der været et problem med at få midler til renoveringen? Ja/nej, hvilket?  __________ 

8. Er der opnået energibesparelser? Ja/Nej/Ved ikke, men heller ikke tjekket. Børn flyttet og mere i som-
merhus 

□ Målt / Fornemmelse af det 
□ Svarer energibesparelserne til det der er angivet i BB-planen? Ja/Nej ___ 

•  
9. Er der opnået andet (end energibesparelser) siden energirenoveringen? Stil som åbent spørgsmål 

først:_____________, derefter spørg specifikt til: 
□ Indeklima kvalitet? 
□ Bedre komfort? Mere jævn temperatur. Virker bedre!  
□ Mindre varmeregning? 
□ Højere ejendomsvurdering? 

10. Hvad er den samlede vurdering af BB-planen? 
□ Har den levet op til dine forventninger? Ja, sådan nogenlunde 
□ Var det pengene værd? 
□ Vil du anbefale andre (som ikke bor i et nyere lavenergihus) at få lavet en BB-plan? Måske, kom-

mer an på hvem, nogen kan selv... 
□ Har BB-planen betydet, at du har fået energirenoveret dit hus mere end ellers? 

11. Om den interviewede 
a. Husstand: Antal: Voksne: 3 + voksent barn (<18 år):  
b. Hvad er din uddannelse? Lang videregående, stilling. Professor.  
c. Har du særlig indsigt i energi eller byggeteknik? Ja/nej, hvilket? Nej 
d. Hvad er den samlede husstandsindkomst? 1,2.mio.  
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Person 4  
Dato for interview: 19.11.2021 

Helhedsindtryk 
Person 4 tog imod med en videogennemgang rundt om og inde i det ældre renoverede landhus og i en krybekæl-

der. Der er gang i en hel del gør-det-selv projekter forskellige steder i huset. Familien har været tilfreds med BB-Pla-

nen, selvom man ikke har fulgt den slavisk. Har gået installeret jordvarmeanlæg som det første, under henvisning til 

at det var det rigtigste ud fra en klimabetragtning. Tøvende mht. at gennemføre flere energibesparelser. Mere opsat 

på at få mere VE fx i form af solceller. 

1. Baggrundsoplysninger 
a. Hvornår flyttede du ind i dit hus? 2016 Hus fra 1910    
b. Hvem i husstanden plejer at tage sig af husets varmeforbrug? Begge, men især person 4   
c. Har huset et energimærke? Ja/Nej, hvis ja, hvilket? D (så røg lige ud af muligheden for at få støtte 

(Bygningspuljen), ”det er sku lidt af en speget sag den der - dejlige pulje”), fik lavet energimærket, fordi 
der på det tidspunkt var en pulje (Bygningspuljen), hvor man kunne søge (relativt store) tilskud til ener-
girenoveringer, hvis man havde et nyere energimærke (fik lavet energimærke uden at få det ønskede 
ud af det…)     

2. Hvor kom ideen om at få udarbejdet en BB-plan fra? Læst om BB-plan et sted. Passede med at man i fami-
lien havde behov for at få overblik og viden på området, hvor starte og slutte.  

3. Motivation/forventninger 
Hvad var grunden til, at boligejeren fik udarbejdet en BB-plan? Behov for overblik 
(Følgende er en fluebensliste for intervieweren og bør ikke læses op) 
□ Ønske om et (bedre) energimærke? 
□ Ønske om konkrete forslag til energirenovering? Jordvarme og solceller var i tankerne 
□ Finansielle støtteordninger eller tilskud?  
□ Hvad er en økonomisk fornuftig rækkefølge/prioritering af energirenovering? (men fam. Gjort det i 

omvendt rækkefølge (jordvarme før isolering)) 
□ Bekræftelse af at huset er godt isoleret med vidste godt, at der manglede noget i taget 
□ En mindre energiregning, ja 
□ En øget ejendomsvurdering, nej ikke i sig selv 
□ Andet, f.eks. bedre indeklima, komfort (mere jævn varme) i en større del af boligen. Bedre miljø 

og klima vigtigere end pengebesparelser.  
 
Kunne du tænke dig, at BB-planen indeholdt andre funktioner/emner/problemstillinger? Nej egentlig 

ikke! Ok det der fokuseres på.  
□ Overvågning af vandforbrug 
□ Overvågning af energiforbrug 
□ Er du villig til at betale ekstra for det? Ja/ Nej, Hvis ja hvor meget? Ja, Hvis der kunne gives et 

bedre grundlag for de beslutninger, der skulle tages 

4. Udarbejdelse af BB-planen 
a. Tilfredshed med konsulenten  

i. Kompetent? God rådgivning ” 
ii. Grundig eller hurtig? 

b. Tilfredshed med BB-planen 
□ Nyttig? 
□ Forståelig? 
□ Er du blevet klogere?  
□ Er det pengene værd? Ja, da især for folk, som ikke har så stor forhåndsviden 
□ Synes du, der mangler noget i rapporten?  

•  
5. Er der på grundlag af BB-planen gennemført energirenoveringer? 

a. Hvis ja, hvilke forslag fra BB-plan? 
□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) Nej! 
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□ Nye vinduer et par stykker 
□ Udskiftning af varmeinstallation, ja jordvarme/varmepumpeanlæg.  
□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 
□ Installation af VE, ikke endnu, overvejer solceller, har anskaffet brændeovn  
□ Andet end foreslået i BB-planen?  

 
b. Har du fået lavet en energirenovering eller anden renovering (f.eks. vandbesparelser), som ikke står i 

BB-planen? Ja/ Nej, hvis ja hvilken og hvorfor? Brændeovn 
 

c. Er der nogen plan(er) for energirenovering baseret på BB-planen, som endnu ikke er gennemført? 
Ja/Nej, hvis ja hvilken? Gøres når bygningsdel renoveres 

□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Nye vinduer 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 
□ Installation af VE Solceller 
□ Andet  

 
•  

6. Har BB-rådgiveren været med til at gennemføre renoveringen? Nej/Ja Hvis ja, da som: kan selv 
□ Projektleder? 

□ Rådgiver i forbindelse med finansiering? 
□ Rådgiver om valget af håndværker? 
□ BB-rådgiveren har ikke været involveret 

□ Andet 
•  

7. Hvordan er energirenoveringen finansieret? 
□ Selvbetaling, kontant med frie midler (ikke lån)  
□ Bank lån, hvilken type ("bolig prioritet", forbrugslån, andre 
□ Realkreditlån, nyt/udvidelse af ...lidt indirekte 
□ I tilfælde af banklån eller realkreditlån, blev energimærke eller BB-plan anvendt som adgangskrite-

rium? 
□ Suppleret med offentlig tilskudsordning ("håndværkerfradrag", forskellige ordninger relevante på 

det aktuelle tidspunkt...) Nej 
□ Andet 
Har der været et problem med at få midler til renoveringen? Ja/Nej, hvilket?  __________ 

8. Er der opnået energibesparelser? Ja/Nej/Ved ikke ”Vi må se” 
□ Målt / Fornemmelse af det 
□ Svarer energibesparelserne til det der er angivet i BB-planen? Ja/Nej ___ 

9. Er der opnået andet (end energibesparelser) siden energirenoveringen? Stil som åbent spørgsmål 
først:_____________, derefter spørg specifikt til: 

□ Indeklima kvalitet? ”Mere jævn varme” 
□ Bedre komfort? 
□ Mindre varmeregning? Håber, på sigt  
□ Højere ejendomsvurdering? Nej ikke som  

10. Hvad er den samlede vurdering af BB-planen? 
□ Har den levet op til dine forventninger? Ja 
□ Var det pengene værd? ja 
□ Vil du anbefale andre (som ikke bor i et nyere lavenergihus) at få lavet en BB-plan? Jaa, hvis 

større ældre hus 
□ Har BB-planen betydet, at du har fået energirenoveret dit hus mere end ellers? Nej, ikke rigtig 

11. Om den interviewede 
a. Husstand: Antal: 2 voksne: 3 Børn (<18 år):  
b. Hvad er din uddannelse? Lang videregående, geolog, direktør 
c. Har du særlig indsigt i energi eller byggeteknik? Ja/nej, hvilket? Til husbehov, ”Erfaren gør-det-selv-

agtig”.  
d. Hvad er den samlede husstandsindkomst? 1,5 mio.  
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Person 5 
Dato for interview: 25.11.2021 kl. 16.  

Helhedsindtryk 
Bor i hus fra 1975. Fik BB-plan gratis, som medlem af Landsbyrådet i Favrskov, men ville ikke have betalt 5.000,- 

for den. Ville så hellere spørge sine håndværkere, som hun er tilfreds med. Overvejende tilfreds med konsulenten, 

ligesom BB-plan har givet lidt mere indsigt i de muligheder, der er for at spare på varmen. Men har ikke udnytte rå-

dene. En del var sket i forvejen (tagisolering) og noget et kommet til efter for det det alligevel skulle udskiftes (dør og 

vinduer).  

1. Baggrundsoplysninger 
a. Hvornår flyttede du ind i dit hus? 1993 Hus fra: 1975    
b. Hvem i husstanden plejer at tage sig af husets varmeforbrug? Du/en anden: Mette,  
c. Har huset et energimærke? Ja/Nej, hvis ja, hvilket? Intet energimærke  

  
2. Hvor kom ideen om at få udarbejdet en BB-plan fra?  Medlem af Landsbyrådet i Favrskov, derfor gratis at få 

BB-plan  
3. Motivation/forventninger 

Hvad var grunden til, at boligejeren fik udarbejdet en BB-plan? Bruger mange penge til energi, så det var 
nok årsagen til interessen og få overblik.  

□ Ønske om et (bedre) energimærke? Intet energimærke 
□ Ønske om konkrete forslag til energirenovering? Ingen konkrete forslag; men ikke en følge af BB-

plan. Tidligere fået isoleret på loftet.  
□ Finansielle støtteordninger eller tilskud? 
□ Hvad er en økonomisk fornuftig rækkefølge/prioritering af energirenovering? 
□ Bekræftelse af at huset er godt isoleret 
□ En mindre energiregning 
□ En øget ejendomsvurdering 
□ Andet, f.eks. bedre indeklima, komfort i en større del af boligen... 
 
Kunne du tænke dig, at BB-planen indeholdt andre funktioner/emner/problemstillinger?  
□ Overvågning af vandforbrug, ja god idé 
□ Overvågning af energiforbrug, el ja 
□ Er du villig til at betale ekstra for det? Ja/ Nej, Næppe, Hvis ja hvor meget? _________ 

4. Udarbejdelse af BB-planen 
a. Tilfredshed med konsulenten Flink og rart 

i. Kompetent? Ja 
ii. Grundig eller hurtig? Ja 

b. Tilfredshed med BB-planen ”Har ikke kunnet bruge den til så meget, et stykke papir der er blevet lagt 
væk” 

□Nyttig? Nej ikke nævneværdigt. 
□ Forståelig? 
□ Er du blevet klogere? Nej, ikke ”raketvidenskab” 
□ Er det pengene værd? Gratis 
□ Synes du, der mangler noget i rapporten? Ja, det med el- og vandforbrug  

 
5. Er der på grundlag af BB-planen gennemført energirenoveringer? Nej!, alt på eget initiativ og fordi det 

skulle udskiftes alligevel.  
a. Hvis ja, hvilke forslag fra BB-planen? 

□ Isolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Nye vinduer 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
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□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe  
□ Installation af VE 
□ Andet end foreslået i BB-planen?  

•  
b. Har du fået lavet en energirenovering eller anden renovering (f.eks. vandbesparelser), som ikke står i 

BB-planen? Ja/ Nej, hvis ja hvilken og hvorfor? Nyt badeværelse m. gulvvarme, ny dør og nye vinduer 
 

c. Er der nogen plan(er) for energirenovering baseret på BB-planen, som endnu ikke er gennemført? 
Ja/Nej, hvis ja hvilken? intet 

□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Nye vinduer  
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 
□ Installation af VE 
□ Andet 

•  
6. Har BB-rådgiveren været med til at gennemføre renoveringen? Nej 

□ Projektleder? 
□ Rådgiver i forbindelse med finansiering? 
□ Rådgiver om valget af håndværker? 
□ BB-rådgiveren har ikke været involveret 

□ Andet 
•  

7. Hvordan er energirenoveringen finansieret? 
□ Selvbetaling, kontant med frie midler (ikke lån) 
□ Bank lån, hvilken type ("bolig prioritet", forbrugslån, andre?) 
□ Realkreditlån, nyt/udvidelse af ... 
□ I tilfælde af banklån eller realkreditlån, blev energimærke eller BB-plan anvendt som adgangskrite-

rium? 
Suppleret med offentlig tilskudsordning ("håndværkerfradrag", forskellige ordninger relevante på det 

aktuelle tidspunkt...) 
□ Andet 
Har der været et problem med at få midler til renoveringen? Ja/nej, hvilket?  __________ 

8. Er der opnået energibesparelser? Ja/Nej, Svært at sige, men tror det 
• □ Svarer energibesparelserne til det der er angivet i BB-planen? Ja/Nej ___ 
•  

9. Er der opnået andet (end energibesparelser) siden energirenoveringen? Stil som åbent spørgsmål 
først:_Ikke umiddelbart____________, derefter spørg specifikt til: 

□ Indeklima kvalitet? 
□ Bedre komfort? 
□ Mindre varmeregning? Måske 
□ Højere ejendomsvurdering? Måske 
 

10. Hvad er den samlede vurdering af BB-planen? ”Gik ikke jublende fra det”, men bekræftet...  
□ Har den levet op til dine forventninger?  
□ Var det pengene værd?  
□ Vil du anbefale andre (som ikke bor i et nyere lavenergihus) at få lavet en BB-plan? 
□ Har BB-planen betydet, at du har fået energirenoveret dit hus mere end ellers? Givet lille be-

vidsthed 
 
11. Om den interviewede 

a. Husstand: Antal: Voksne: 2-3, Børn (<18 år):______   
b. Hvad er din uddannelse? Catering                          
c. Hvad er din stilling (job)? Køkkenassistent 
d. Har du særlig indsigt i energi eller byggeteknik? Ja/nej, hvilket? 
e. Hvad er den samlede husstandsindkomst? 800.000,-.  
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Person 6 
Dato for interview: 29.11.2021 

Helhedsindtryk 
En miljøbevidst husholdning, som er optaget af at spare tid og energi. Der blev svaret imødekommende på alle 

spørgsmål. Overordnet en positiv vurdering af BB-plan og konsulent, men der kom ikke så meget nyt. Dog var BB-

rådgiver imødekommende over for husejers ønske om at se på muligheder med vindmølle. BB-planen har været et 

positivt bekendtskab, og flere ting er gennemført som følge af planen, lige som flere ting venter til økonomien kan 

løfte opgaven, eller der kommer nye tilskudsmuligheder. Ville gerne kunne have brugt BB-plan til at indhente tilbud. 

1. Baggrundsoplysninger 
a. Hvornår flyttede du ind i dit hus? 2011 Hus fra: slutningen af 1900-tallet? Gammelt hus (landejendom) 

med mange bygninger     
b. Hvem i husstanden plejer at tage sig af husets varmeforbrug? Du/en anden:   
c. Har huset et energimærke? Ja/Nej, hvis ja, hvilket? _Nej _____   

2. Hvor kom ideen om at få udarbejdet en BB-plan fra?  Ønsker om at optage lån 3 år efter overtagelse til ener-
giforbedringer. Behov for dokumentation til banken. Muligheden for en BB-plan sikkert fra ingeniørvenner.  
  

3. Motivation/forventninger 
Hvad var grunden til, at boligejeren fik udarbejdet en BB-plan? Usikkerhed omkring nyt varmean-

læg. Et gammelt Stoker pillefyr brugte meget energi skulle udskiftes  
(Følgende er en fluebenliste for intervieweren og bør ikke læses op) 
□ Ønske om et (bedre) energimærke? 
□ Ønske om konkrete forslag til energirenovering? Jordvarme og vindmølle  
□ Finansielle støtteordninger eller tilskud? Man kunne vist få tilskud til solpaneler 
□ Hvad er en økonomisk fornuftig rækkefølge/prioritering af energirenovering? 
□ Bekræftelse af at huset er godt isoleret 
□ En mindre energiregning 
□ En øget ejendomsvurdering, blev dog ikke mere værd ifølge ejendomsvurdering ved ejendoms-

mægler 
□ Andet, f.eks. bedre indeklima, komfort i en større del af boligen. Til indhentning af tilbud til energi-

renoveringer. . 
Kunne du tænke dig, at BB-planen indeholdt andre funktioner/emner/problemstillinger? ________ 
□ Overvågning af vandforbrug 
□ Overvågning af energiforbrug 
□ Er du villig til at betale ekstra for det? Ja/ Nej, Hvis ja hvor meget? Ja, Hvis der kunne gives et 

bedre grundlag for de beslutninger, der skulle tages og indhentning af tilbud 

4. Udarbejdelse af BB-planen 
a. Tilfredshed med konsulenten Flink 

i. Kompetent? 
ii. Grundig eller hurtig? 

b. Tilfredshed med BB-planen Ikke så meget nyt 
□ Nyttig? 
□ Forståelig? 
□ Er du blevet klogere? 
□ Er det pengene værd? Ja (ca. 2.000,-) 
□ Synes du, der mangler noget i rapporten? Nej, dog var han villig til at lave et første tjek forud for 

en vindmølleopsætning 
•  

5. Er der på grundlag af BB-planen gennemført energirenoveringer? 
a. Hvis ja, hvilke forslag fra BB-plan? 

□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 
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□ Nye vinduer: et par stykker 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til Jordvarme (varmepumpe) 
□ Installation af VE Ikke endnu 
□ Andet end foreslået i BB-planen? Nej – men heller ikke færdig endnu. Blot mangler der penge  

•  
b. Har du fået lavet en energirenovering eller anden renovering (f.eks. vandbesparelser), som ikke står i 

BB-planen? Ja/ Nej, hvis ja hvilken og hvorfor? _______________ 
 

c. Er der nogen plan(er) for energirenovering baseret på BB-planen, som endnu ikke er gennemført? 
Ja/Nej, hvis ja hvilken? Nyt tag på sigt 

□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Nye vinduer 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 
□ Installation af VE Solceller 
□ Andet Vindmølle 

6. Har BB-rådgiveren været med til at gennemføre renoveringen? Nej Hvis ja, da som: 
□ Projektleder? 

□ Rådgiver i forbindelse med finansiering? 
□ Rådgiver om valget af håndværker? 
□ BB-rådgiveren har ikke været involveret 
□ Andet 

7. Hvordan er energirenoveringen finansieret? 
□ Selvbetaling, kontant med frie midler (ikke lån) delvist 
□ Bank lån, hvilken type ("bolig prioritet", forbrugslån, andre?) Banklån 150.000 kr. til jordvarmean-

læg 
□ Realkreditlån, nyt/udvidelse af ... Ikke påvirket, da jordvarmeanlæg ikke talte... ”lidt træls” 
□ I tilfælde af banklån eller realkreditlån, blev energimærke eller BB-plan anvendt som adgangskrite-

rium? Ja, bank synes det så fornuftigt ud 
Suppleret med offentlig tilskudsordning ("håndværkerfradrag", forskellige ordninger relevante på det 

aktuelle tidspunkt...) måske 
□ Andet 
Har der været et problem med at få midler til renoveringen? Ja/nej, hvilket?  __________ 

8. Er der opnået energibesparelser? Ja/Nej/Ved ikke i kr. og øre, ved ikke om der er energibesparelser, ved 
ikke hvordan man gør det 

□ Målt / har en fornemmelse af det 
□ Svarer energibesparelserne til det der er angivet i BB-planen? Ja/Nej ___ 

9. Er der opnået andet (end energibesparelser) siden energirenoveringen? Stil som åbent spørgsmål 
først:_____________, derefter spørg specifikt til: 

□ Indeklima kvalitet? 
□ Bedre komfort? 
□ Mindre varmeregning? 
□ Højere ejendomsvurdering? ”Desværre nej” 

10. Hvad er den samlede vurdering af BB-planen? 
□ Har den levet op til dine forventninger? 
□ Var det pengene værd? 
□ “Yes” Vil du anbefale andre (som ikke bor i et nyere lavenergihus) at få lavet en BB-plan? 
□ Har BB-planen betydet, at du har fået energirenoveret dit hus mere end ellers? Nej, skulle have det 

lavet alligevel 
11. Om den interviewede 

a. Husstand: Antal: Voksne: 2 Børn (<18 år): 2   
b. Hvad er din uddannelse?  Skolelærer og natur-/friluftsvejleder? 
c. Udviklingskonsulent i DK spejderkorps 
d. Har du særlig indsigt i energi eller byggeteknik? Ja/nej, hvilket? Gør-det-selv mand                    
e. Hvad er den samlede husstandsindkomst? 700.000 kr. 
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Person 7 
Dato for interview: 29.11.2021 kl. 16. 

Helhedsindtryk 
En familie på 4, der bor i et nyrenoveret hus fra 1947. Familien er opsat på at gøre huset mere bæredygtigt (ambi-

tiøse) og opfatter reduktion af klimaftryk som vigtigt. Skuffet over energirådgiveren og BB-planen, som den interview-

ede oplevede som meget lidt ambitiøs. Kom ikke med noget nyt ud over det de selv havde i tankerne. Taget var ud-

skiftet inden besøget, og forslag /overvejelser fra husstanden om solceller mv., blev afvist. Kort sagt ikke imponeret 

over BB-plan, og den udførende rådgiver. Det aktuelle energimærke fra 2014 var foranlediget af sælger, som også 

har skiftet vinduer mv.  

1. Baggrundsoplysninger 
a. Hvornår flyttede du ind i dit hus? 2015. Hus fra: 1947    
b. Hvem i husstanden plejer at tage sig af husets varmeforbrug? Du/en anden:  
c. Har huset et energimærke? Ja/Nej, hvis ja, hvilket? Energimærke D fra 2014, udført af tidligere ejer 

efter renovering.     
2. Hvor kom ideen om at få udarbejdet en BB-plan fra? Ønske om at minimere klimaaftryk og økonomi, 

Egen søgning, evt. Sandsynligvis via Bolius, som familien abonnerer på 
3. Motivation/forventninger Gøre en forskel 

Hvad var grunden til, at boligejeren fik udarbejdet en BB-plan? Høj varmeregning 
□ Ønske om et (bedre) energimærke? Nej 
□ Ønske om konkrete forslag til energirenovering? Havde håbet på, men ikke rigtig konkrete for-

slag, diffust ifht konkret produkt.  
□ Finansielle støtteordninger eller tilskud? Ikke noget at gå efter! Besværligt at søge for at opnå 

små beløb. Griner af små mulige tilskud, gider ikke... 
x Hvad er en økonomisk fornuftig rækkefølge/prioritering af energirenovering? 
□ Bekræftelse af at huset er godt isoleret 
x En mindre energiregning 
x En øget ejendomsvurdering, så omlægger lån til tag 
x Andet, f.eks. bedre indeklima, komfort i en større del af boligen... mindre klimabelastning 
 
Kunne du tænke dig, at BB-planen indeholdt andre funktioner/emner/problemstillinger? Lidt skuffet, 

Ved ikke! 
 □ Overvågning af vandforbrug 
□ Overvågning af energiforbrug 
□ Er du villig til at betale ekstra for det? Ja/ Nej, Hvis ja hvor meget? _________ 

 
4. Udarbejdelse af BB-planen 

a. Tilfredshed med konsulenten flink og rar, men tyndbenet rapport! 
i. Kompetent? Joo, men ikke entusiastisk.  
ii. Grundig eller hurtig? Ja, men ”metaltræt”.  

 
b. Tilfredshed med BB-planen Jævn, ikke dårlig, men ikke waauu 

□ Nyttig? Ok, men ikke nævneværdigt. 
□ Forståelig? Ja og fin struktur 
□ Er du blevet klogere? Lille smule 
□ Er det pengene værd? Måske gratis; men heller ikke dyrt måske 1.500-1.600,-.  
□ Synes du, der mangler noget i rapporten? Ja, flere forslag, der rykker! Rykkede dem ikke... 

•  
5. Er der på grundlag af BB-planen gennemført energirenoveringer? ”Ja, men ikke noget vi ikke selv 

havde tænkt på”. Blev bekræftet i egne ideer. 
a. Hvis ja, hvilke forslag fra BB-planen? 

□ Tagisolering (fx, væg- eller tagisolering) (havde man dog selv tænkt på) 
□ Nye vinduer 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
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□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe  
□ Installation af VE 
□ Andet end foreslået i BB-planen? Varme-genveks (havde man dog selv tænkt på) 

 
b. Har du fået lavet en energirenovering eller anden renovering (f.eks. vandbesparelser), som ikke står i 

BB-planen? Ja/ Nej, hvis ja hvilken og hvorfor?  
 

c. Er der nogen plan(er) for energirenovering baseret på BB-planen, som endnu ikke er gennemført? 
Ja/Nej, hvis ja hvilken? intet 

□ Efterisolering) 
□ Nye vinduer, ja Energiruder i kælderen 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 
□ Installation af VE 
□ Andet 

6. Har BB-rådgiveren været med til at gennemføre renoveringen? Hvis ja, da som: Nej 
□ Projektleder? 

□ Rådgiver i forbindelse med finansiering? 
□ Rådgiver om valget af håndværker? 
□ BB-rådgiveren har ikke været involveret 

□ Andet 
7. Hvordan er energirenoveringen finansieret? 

□ Selvbetaling, kontant med frie midler (ikke lån) 
□ Banklån først, hvilken type ("bolig prioritet", forbrugslån, andre?) 
□ Realkreditlån, Banklån omlagt til realkreditlån 
□ I tilfælde af banklån eller realkreditlån, blev energimærke eller BB-plan anvendt som adgangskrite-

rium? Nej 
Suppleret med offentlig tilskudsordning, forskellige ordninger relevante på det aktuelle tidspunkt...) 
□ Andet: Håndværkerfradrag.  
Har der været et problem med at få midler til renoveringen? Ja/nej, hvilket fik lån 

8. Er der opnået energibesparelser? Har det på fornemmelsen 
□ Svarer energibesparelserne til det der er angivet Ja/Nej.  

i BB-planen? Ja/Nej Ved ikke__på fornemmelsen 
9. Er der opnået andet (end energibesparelser) siden energirenoveringen? Stil som åbent spørgsmål 

først:_____________, derefter spørg specifikt til: 
□ Indeklima kvalitet? 
□ Bedre komfort? 
□ Mindre varmeregning? Ved ikke, tror det 
□ Højere ejendomsvurdering? 
Mere plads og lys! 

10. Hvad er den samlede vurdering af BB-planen? ”Jævn, gjorde ikke skade” kom med det meste selv 
□ Har den levet op til dine forventninger? Nej! skuffet 
□ Var det pengene værd? Ja, men kostede ikke meget, godt at blive bekræftet. Ikke relevant 
□ Vil du anbefale andre (som ikke bor i et nyere lavenergihus) at få lavet en BB-plan? Ja, hvis på bar 

bund, og ikke høje ambitioner 
□ Har BB-planen betydet, at du har fået energirenoveret dit hus mere end ellers? Nej Nej! Lidt sørge-

ligt ikke at være kommet videre 
11. Om den interviewede 

a. Husstand: Antal: Voksne:_2, Børn (<18 år):__2___   
b. Hvad er din uddannelse?   Civilingeniør, industriel design                          
c. Hvad er din stilling (job)?  Projektleder og CSR-manager  
d. Har du særlig indsigt i energi eller byggeteknik? Ja/nej, hvilket? Ja, Til dels via uddannelsen         
e. Hvad er den samlede husstandsindkomst?  Lige under en mio. Kr. 
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Person 8  
Dato for interview: 30.11.2021 

Helhedsindtryk 
En husejer, der blev lokket, af sit energiselskab, til at få udført en gratis BB-plan med ønske om uvildig vejledning 

ifht. energiforbrug. Fjernvarme ved indflytning. Nyanskaffet hus med plads til forbedringer. Har mest fokuseret på op-

datering af udestue. Går op i energibesparelse, fx tids-styrer de deres ventilationsanlæg, som også delvist tager hånd 

om støj om natten fra ventilationsanlæg. Viste en oversigt over energiforbrug over flere år og mener det nok viser at 

energirenoveringen af udestuen har medført lavere forbrug. BB-plan har understøttet beslutninger om det der trods 

alt er lavet. 

1. Baggrundsoplysninger 
a. Hvornår flyttede du ind i dit hus? 2018 Hus fra: 1942    
b. Hvem i husstanden plejer at tage sig af husets varmeforbrug? Du/en anden:   
c. Har huset et energimærke? Ja/Nej, hvis ja, hvilket? D    

2. Hvor kom ideen om at få udarbejdet en BB-plan fra? Så vidt han husker. Kontaktet af energiselskab, da 
højere forbrug   

3. Motivation/forventninger Bedre indeklima og energibesparelser 
Hvad var grunden til, at boligejeren fik udarbejdet en BB-plan? Gl. Hus, Plads til forbedringer, gratis 

så ønske om uvildigt råd om forbrug. Var i gang med forbedringer, fx terrassedør. 
(Følgende er en fluebenliste for intervieweren og bør ikke læses op) 
□ Ønske om et (bedre) energimærke? Nej, ikke vurderet efterfølgende 
□ Ønske om konkrete forslag til energirenovering? Ja, og var lidt i gang... 
□ Finansielle støtteordninger eller tilskud? Glemte mulighed for tilskud, som også er på lavt niveau, 

lavt tilskud ha ha 
□ Hvad er en økonomisk fornuftig rækkefølge/prioritering af energirenovering? 
□ Bekræftelse af at huset er godt isoleret 
□ En mindre energiregning Ja 
□ En øget ejendomsvurdering Ikke det primære 
□ Andet, f.eks. bedre indeklima, komfort i en større del af boligen. 
Kunne du tænke dig, at BB-planen indeholdt andre funktioner/emner/problemstillinger? Ønske om 

smartere overvågning, gerne overblik over dagligt forbrug frem for én gang om året, sammenligning 
med tilsvarende huse 

□ Overvågning af vandforbrug gerne godt råd om vandtemperatur 
□ Overvågning af energiforbrug skal være nemmere at komme til 
□ Er du villig til at betale ekstra for det? Ja/ Nej, Hvis ja hvor meget? Ja, Hvis der kunne gives et 

bedre grundlag for de beslutninger, der skulle tages 
4. Udarbejdelse af BB-planen 

a. Tilfredshed med konsulenten Ja 
i. Kompetent? Ja 
ii. Grundig eller hurtig? Passende, sagde det nødvendige uden for mange detaljer 

b. Tilfredshed med BB-planen 
□ Nyttig? Ja 
□ Forståelig? Ja 
□ Er du blevet klogere? Større viden om konkrete forslag 
□ Er det pengene værd? Gratis, så ja. Kun villig til at betale få 100,- 
□ Synes du, der mangler noget i rapporten? Ønske om smartere overvågning, gerne overblik over 

dagligt forbrug frem for én gang om året, sammenligning med tilsvarende huse  
 

5. Er der på grundlag af BB-planen gennemført energirenoveringer? Delvist, fokus har været på opdate-
ring af udestue, dør ovenpå men havde fået lavet noget alligevel, måske ikke så hurtigt og overvejet  
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a. Hvis ja, hvilke forslag fra BB-plan? 
□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) Udestuen  
□ Nye vinduer Udestuen 
□ Udskiftning af varmeinstallation  
□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe Nej allerede fjernvarme 
□ Installation af VE 
□ Andet end foreslået i BB-planen? Kun småting 

b. Har du fået lavet en energirenovering eller anden renovering (f.eks. vandbesparelser), som ikke står i 
BB-planen? Ja/ Nej, hvis ja hvilken og hvorfor? _______________ 

c. Er der nogen plan(er) for energirenovering baseret på BB-planen, som endnu ikke er gennemført? 
Ja/Nej, hvis ja hvilken? 

□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) Hulmursisolering 
□ Nye vinduer 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 
□ Installation af VE  
□ Andet Nyt tag på et tidspunkt 

6. Har BB-rådgiveren været med til at gennemføre renoveringen? Nej/Ja Hvis ja, da som: brugt egne hånd-
værkere 

□ Projektleder? 
□ Rådgiver i forbindelse med finansiering? 
□ Rådgiver om valget af håndværker? 
□ BB-rådgiveren har ikke været involveret 
□ Andet 

7. Hvordan er energirenoveringen finansieret? Udestuen 
□ Selvbetaling, kontant med frie midler (ikke lån)  
□ Bank lån, hvilken type ("bolig prioritet", forbrugslån, andre 
□ Realkreditlån, nyt/udvidelse af ... Overordnet 
□ I tilfælde af banklån eller realkreditlån, blev energimærke eller BB-plan anvendt som adgangskrite-

rium? Nej, Råderum, 
Suppleret med offentlig tilskudsordning ("håndværkerfradrag", forskellige ordninger relevante på det 

aktuelle tidspunkt...) Til udestuen, meget småt og blev opmærksom for sent  
□ Andet 
Har der været et problem med at få midler til renoveringen? Ja/nej, hvilket?  __________ 

8. Er der opnået energibesparelser? Ja/Nej/Ved ikke Det ser sådan ud ifht oversigt fra energiselskab 
□ Målt og estimeret/ Fornemmelse af det 
□ Svarer energibesparelserne til det der er angivet i BB-planen? Ja/Nej ___ Svært, da alt ikke er la-

vet som i BB-plan 
9. Er der opnået andet (end energibesparelser) siden energirenoveringen? Stil som åbent spørgsmål 

først:_____________, derefter spørg specifikt til: Ja 
□ Indeklima kvalitet?  
□ Bedre komfort? 
□ Mindre varmeregning? 
□ Højere ejendomsvurdering? 

10. Hvad er den samlede vurdering af BB-planen? Godt tilfreds, da gratis 
□ Har den levet op til dine forventninger? Grundlag at arbejde videre med 
□ Var det pengene værd? Ja, gratis 
□ Vil du anbefale andre (som ikke bor i et nyere lavenergihus) at få lavet en BB-plan? Ja, hvis gratis. 

Ikke for 3-4.000,- kan måske få samme viden i sit netværk... 
□ Har BB-planen betydet, at du har fået energirenoveret dit hus mere end ellers? Nok gået hurtigere 

end ellers.  
11. Om den interviewede 

a. Husstand: Antal: 2 Voksne: Børn (<18 år): 1 
b. Hvad er din uddannelse/stilling? Ønsker ikke svare 
c. Har du særlig indsigt i energi eller byggeteknik? Ja/nej, hvilket?  
d. Hvad er den samlede husstandsindkomst? Ønsker ikke svare 
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Person 9  
E-mail svar fra: 12.11.2021 

Helhedsindtryk 
Svarede pr. e-mail 

Sendt: 12. november 2021 09:56 
Emne: Re: BedreBolig-plan - Interview 
Hej … 
Jeg har desværre ikke tid til at deltage i et Teams møde på 30 min - det er sikkert meget grundigt tilrettelagt, men 

jeg kan sige det her: 
Vi 4 ejere fik tematiseret en række varige klimaforbedringer for vores bolig, på områder vi allerede kendte, men 

endnu ikke selv havde opstillet i en prioriteret rækkefølge. De % uelle besparelser og entrepriseberegningerne 
var kun tentative og vi indhentede derfor selv flere tilbud for hvert indsatsområde, igangsatte arbejderne, har evalue-
ret vores mål og resultater og har tænkt os at indlede een opsamlingsrunde i 2022 efter samme model. 

Endelig står tilbage at se det langsigtede resultat af investeringerne i form af bedre varme-økonomi. Det vil vi reelt 
først kunne opgøre efter 1 eller 2 driftsår.  Det forbedrede indeklima oplevede vi efter to uger. 

Mvh xx 
 

1. Baggrundsoplysninger 
d. Hvornår flyttede du ind i dit hus?     
e. Hvem i husstanden plejer at tage sig af husets varmeforbrug? Du/en anden:   
f. Har huset et energimærke? Ja/Nej, hvis ja, hvilket? _ _____    

2. Hvor kom ideen om at få udarbejdet en BB-plan fra?    
3. Motivation/forventninger 

Hvad var grunden til, at boligejeren fik udarbejdet en BB rapport?  
(Følgende er en fluebenliste for intervieweren og bør ikke læses op) 
□ Ønske om et (bedre) energimærke? 
□ Ønske om konkrete forslag til energirenovering?  
□ Finansielle støtteordninger eller tilskud?  
□ Hvad er en økonomisk fornuftig rækkefølge/prioritering af energirenovering? 
□ Bekræftelse af at huset er godt isoleret 
□ En mindre energiregning 
□ En øget ejendomsvurdering 
□ Andet, f.eks. bedre indeklima, komfort i en større del af boligen.  
Kunne du tænke dig, at BB-planen indeholdt andre funktioner/emner/problemstillinger? ____ 
□ Overvågning af vandforbrug 
□ Overvågning af energiforbrug 
□ Er du villig til at betale ekstra for det? Ja/ Nej, Hvis ja hvor meget? Ja, Hvis der kunne gives et 

bedre grundlag for de beslutninger, der skulle tages 
4. Udarbejdelse af BB-planen 

a. Tilfredshed med konsulenten  
i. Kompetent? 
ii. Grundig eller hurtig? 

b. Tilfredshed med BB-planen 
□ Nyttig? 
□ Forståelig? 
□ Er du blevet klogere? 
□ Er det pengene værd? 
□ Synes du, der mangler noget i rapporten? Nej, dog var han villig til at lave et første tjek forud for 

en vindmølleopsætning 
•  

5. Er der på grundlag af BB-planen gennemført energirenoveringer? 
a. Hvis ja, hvilke forslag fra BB-plan? 
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□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Nye vinduer  
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme eller  
□ Installation af VE 
□ Andet end foreslået i BB-planen? Har du fået lavet en energirenovering eller anden renovering 

(f.eks. vandbesparelser), som ikke står i BB-planen? Ja/ Nej, hvis ja hvilken og hvorfor? ________ 
b. Er der nogen plan(er) for energirenovering baseret på BB-planen, som endnu ikke er gennemført? 

Ja/Nej, hvis ja hvilken? 
□ Efterisolering (fx væg- eller tagisolering) 
□ Nye vinduer 
□ Udskiftning af varmeinstallation 
□ Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe 
□ Installation af VE  
□ Andet  

6. Har BB-rådgiveren været med til at gennemføre renoveringen? Nej/Ja Hvis ja, da som: 
□ Projektleder? 
□ Rådgiver i forbindelse med finansiering? 
□ Rådgiver om valget af håndværker? 
□ BB-rådgiveren har ikke været involveret 
□ Andet 

7. Hvordan er energirenoveringen finansieret? 
□ Selvbetaling, kontant med frie midler (ikke lån)  
□ Bank lån, hvilken type ("bolig prioritet", forbrugslån, andre 
□ Realkreditlån, nyt/udvidelse af ... 
□ I tilfælde af banklån eller realkreditlån, blev energimærke eller BB-plan anvendt som adgangskrite-

rium? 
Suppleret med offentlig tilskudsordning ("håndværkerfradrag", forskellige ordninger relevante på det 

aktuelle tidspunkt...) 
□ Andet 
Har der været et problem med at få midler til renoveringen? Ja/nej, hvilket?  __________ 

8. Er der opnået energibesparelser? Ja/Nej/Ved ikke 
□ Målt / Fornemmelse af det 
□ Svarer energibesparelserne til det der er angivet i BB-planen? Ja/Nej ___ 

•  
9. Er der opnået andet (end energibesparelser) siden energirenoveringen? Stil som åbent spørgsmål 

først:_____________, derefter spørg specifikt til: 
□ Indeklima kvalitet? 
□ Bedre komfort? 
□ Mindre varmeregning? 
□ Højere ejendomsvurdering? 

10. Hvad er den samlede vurdering af BB-planen? 
□ Har den levet op til dine forventninger? 
□ Var det pengene værd? 
□ Vil du anbefale andre (som ikke bor i et nyere lavenergihus) at få lavet en BB-plan? 
□ Har BB-planen betydet, at du har fået energirenoveret dit hus mere end ellers? 

11. Om den interviewede 
a. Husstand: Antal: Voksne: Børn (<18 år):  
b. Hvad er din uddannelse?  
c. Har du særlig indsigt i energi eller byggeteknik? Ja/nej, hvilket?  
d. Hvad er den samlede husstandsindkomst? 
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BILAG F – OVERVIEW INTERVIEWS 
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