
BESTYRELSENS GUIDE 
til en god byggeproces ved 

ENERGIRENOVERING 
i almene boliger

PROJEKTET

• Hvad?
• Hvorfor?
• Hvordan?
• Hvornår?

Kvarterløft

Tilgængelighed

Vedligehold

Modernisering

Beboerdemokrati

Indeklima

Projektpartnere: 

Beboernes rettigheder 
• Indflytningsdato
• Økonomi
• Gener
• Specielle behov

Tidsplan
• Præcis
• Skal holde

Kommunikation
• Tydelig
• Tidligt i processen
• Synlig boligorganisation 

Indeklima
• Stabil temperatur
• Ingen træk
• Billigere at varme op

Genhusning
• Hvordan?
• Hvornår?

Lejlighed
• Nyt bad
• Nyt køkken
• Andre forbedringer

Vi skal renovere 

- hvad gør vi?

Din bestyrelse 
kan få hjælp her!

Bestyrelsen skal tænke på...

Bestyrelsens vision...

Synlighed
• Info-stander
• Hjemmeside
• Netavis
• Web
• Mock-up
• Prøvelejlighed

Huslejestigning
• ex. 60-225 kr. pr. m2

Projektpris
• ex. 75.000 - 1.100.000 kr
  pr. lejlighed



PROJEKTERINGSFASEN

BYGGEFASEN

DRIFTSFASEN

1. Opstart

2. Rådgiveraftale 

4. Projektudvikling

5. Byggeprogram 

6. Helhedsplan

7. Skema A

• Behov for renovering beskrives
• Bestyrelsen godkender projektet

• Organiser arbejdet, nedsæt styregruppe 
   og evt. byggeudvalg

• Opstart procesplan for projektet

• Indgå aftale, evt. i faser
• Udbud for rådgiver

3. Kommunikation • Lav procesplan for beboerinddragelse for hele forløbet
9  Beboerprocesudgifter indgår i byggesagens udgifter

• Projektets visioner og mål afstemmes med beboerne

• Afd.bestyrelsen justerer byggeprogrammet med styregruppe og rådgiver
• Kontroller støttemulighed ved kommunen og LBF

• Byggeprogrammet er en del af helhedsplanen

• Boligorganisationens administration tilføjer fakta om bebyggelsen

• Huslejeforhøjelser skal indgå

• Afdelingsbestyrelsen fremlægger helhedsplan på afdelingsmødet
9  Det er vigtigt utvetydigt at beskrive, hvad der stemmes om
9  Helhedsplan godkendes på afdelingsmødet

• Udfyldes digitalt
• Sendes til kommunen for godkendelse, som videresender til LBF
• LBF godkender støtten til projektet
• Godkendelse kan tage ½-1 år

1. Projektforslag

2. Forprojekt

3. Detailprojekt

4. Udbud 

5. Skema B

6. Kontrakt

• Godkendes af boligorganisationen

• Udbudsform vælges og skal godkendes af kommunen
• Udbudsmateriale udarbejdes af rådgivere

• Udfyldes digitalt
• Sendes til kommunen til godkendelse

1. Byggeriet igangsættes

2. Finansiering

3. Aflevering 

• Bygherremøder

• Bygherretilsyn udføres af rådgiver
• Kommunikation til beboerne er nu rigtig vigtig

• Indhent byggelånstilbud og realkreditlån
• Kontakt forsikringsselskab for justering 
   og all-risk forsikring

• Udfærdige mangellister
• Informer beboere om mangellister

1. Skema C

2. Gennemgang efter 1 og 5 år

PLANLÆGNINGSFASEN

1. Opstart

2. Rådgiver kontaktes

3. Byggeprogram udarbejdes

4. Kommunikation 

     • projektet godkendes 
       af beboerdemokratiet

PROJEKTERINGSFASEN

1. Detailprojekt 
udarbejdes af 
rådgiver og bygge-
tilladelelse søges

2. Finansiering

3. Udbudsmateriale 
    udarbejdes af rådgiver

4. Kontrakt med 
    valgt entreprenør 
    skrives

BYGGEFASEN

1. Byggeriet igangsættes

2. Finansiering

3. Varsling af huslejestigning

4. Aflevering foretages 
    af rådgiver

DRIFTSFASEN

1. Gennemgang 
    efter 1 og 5 år

IKKE-STØTTET
RENOVERING

• Indsend byggeregnskab til kommunen

• Udarbejdes af rådgiver

• Udarbejdes af rådgiver
• Byggetilladelse søges af rådgiver

• Udarbejdes af rådgiver

• Forundersøgelse

• Med valgt(e) entreprenør(er) skrives

STØTTET
RENOVERING

1 PLANLÆGNINGSFASEN 2

3

4

http://cleancluster.dk/projekter/esco-i-almene-bygninger/

