
BRUG EN 
ENERGIVEJLEDER 

Professionel vejledning til husejere om energirenovering



FÅ PROFESSIONEL ENERGIVEJLEDNING FØR DU RENOVERER DIT HUS 

Ejer du en mindre bygning eller bolig, der skal renoveres, eller synes du, 
energiregningen er for høj? Så er det en god ide at starte med at kontakte en 
energivejleder. Energivejlederen er en håndværker, som ud over at arbejde 
inden for sit eget byggetekniske område er i stand til at vurdere bygningen 
som helhed: Hvor kan der sættes ind for at spare på energien? 

En energivejleder kan give et godt overblik over de mange forskellige mu-
ligheder som f.eks. en kedeludskiftning, solvarmeinstallation, udskiftning 
af vinduer eller efterisolering. Energivejlederen er dermed en nyttig dia-
logpartner til at skabe et beslutningsgrundlag for, hvad der kan gøres i din 
ejendom.

Energivejlederen kan være med til at vurdere, hvilke tiltag der især vil 
kunne forbedre varmeøkonomien, og hvordan man kommer videre. Han vil 
også kunne vurdere, om problemer med træk vil forsvinde, hvis der installe-
res gulvvarme, eller om trækken kommer fra et dårligt isoleret vinduesparti? 

Hvis du overvejer at renovere din bolig, er det næsten altid en rigtig god 
forretning samtidig at energirenovere – også dette kan energivejlederen give 
råd om. Endelig kan energivejlederen hjælpe med at udføre energiforbedrin-
gerne.



ENERGIVEJLEDEREN VEJLEDER OM ALLE BESPARELSESMULIGHEDER 

En energivejleder er en håndværker, som har uddannet sig til at kunne 
vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i 
bygninger. En uddannet energivejleder er dermed i stand til at spotte, hvor 
der i den konkrete bygning er energibesparelsespotentialer. 

Dermed får boligejere og ejere af mindre erhvervsbygninger adgang til vej-
ledning om energibesparelser ud fra en helhedsvurdering, i stedet for at se 
på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig. 

En energivejleder kan som sit primære arbejdsområde have enten installa-
tioner eller klimaskærmen, det vil sige vinduer, tag mv. Ved hjælp af energi-
vejlederuddannelsen har han suppleret sine byggetekniske kompetencer 
inden for sit fagområde med viden, der gør det muligt at vejlede på tværs 
om energibesparende løsningsmuligheder, teknologier og produkter. Det vil 
sige, at vejledningen både omfatter løsningsmuligheder inden for håndvær-
kerens eget fag og andre byggefag. 

Energivejlederen er uddannet til at samarbejde med andre fagentreprenører 
og underentreprenører om renoveringsprojekter, der dækker flere fagområ-
der og sikrer ejeren af bygningen en energioptimal løsning.



www.energivejlederen.dk

HVIS DU VIL VIDE MERE

Din energivejleder er klar til at give professionelle råd om energirenovering 
af ejendomme. Du kan kontakte din lokale energivejleder eller Energivejle-
dersekretariatet for yderligere information.

Energivejledersekretariatet
Teknologisk Institut
Gregersensvej 2
2630 Taastrup
Tlf. 72 20 22 55 
energivejlederen@teknologisk.dk

Bag energivejlederuddannelsen står Dansk Byggeri, Tekniq, Teknologisk Institut, Videncenter for energibesparelser i 
bygninger samt Energitjenesten. Initiativet er støttet af Energistyrelsen.
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