
Destination Nordvestkysten er med i et projekt omkring 100% bæredygtige feriehuse. Her er vi 
med til at kortlægge status på feriehusenes bæredygtighed lige nu.  

Det skal bruges til at udvikle en standard for det 100% bæredygtige feriehus og til at give 
argumenter for tilskudsordninger til laderstandere for el-biler eller andre tiltag, der kan gøre 
feriehusene mere bæredygtige. 

Helt konkret skal vi rundt til 50 feriehuse, som ikke lejes ud gennem bureau. (Udlejningshusene 
tager bureauerne sig af).  

Ejeren skal udfylde et ejerskema og jeg udfylder et skema om huset og tager nogle billeder af 
huset. 

Krav til husene er: 

• Skal ligge i Lemvig, Holstebro eller Thisted Kommune 
• Må ikke være til udlejning hos et bureau 
• Det er ikke et krav at feriehuset bliver udlejet 
• Må ikke være beboet hele året 

 

På linket her kan du se, hvilke oplysninger, vi har brug for om hvert hus. Skriv ”test”, hvis du prøver at 
indtaste, og ellers kan jeg hjælpe dig med det. 

Det vi har brug for fra dig er:  

1. At du sender mig en email med kontaktoplysninger, feriehusets adresse, størrelse på 
huset og byggeår. 

2. Du udfylder dette skema 
https://da.surveymonkey.com/r/Nordvestkysten 

Herefter kontakter jeg dig for at aftale besøg i sommerhuset. Hvis du ikke selv kan være til stede til 
det være en fordel at jeg kan låne en nøgle til besigtigelsen.  

 Det vigtigste er, at du har nogle feriehuse, som vi må besøge, og så skal vi nok finde ud af resten. 
Det er ikke nødvendigt at ejeren er til stede ved besøget, blot jeg har adgang til huset, eller 
telefonisk kan komme i kontakt med ejeren. Et besøg tager omkring 10-15 min.  

Jeg tager billeder under besøget af disse ting, hvis de findes i feriehuset: 

• Bygninger på grunden 
• Vinduer 
• Produktkode i vinduer 
• Ventilationsanlæg (mekanisk) i badeværelset og/eller pool rum 
• Varmepumpe 
• Solvarmeanlæg 
• Solceller 
• Opvarmet pool 
• Spa 
• Sauna 

  

Kort om projektet: Vi vil gerne være med til at fremme udbuddet af bæredygtige feriehuse langs 
Nordvestkysten. I første omgang laver vi en kortlægning af feriehusenes aktuelle bæredygtighed. 

https://da.surveymonkey.com/r/Nordvestkysten


Efterfølgende opstilles ambitionerne for et 100 % bæredygtigt feriehus i en tilstandsrapport, og 
feriehusudlejningsbranchen vil herefter udvikle nogle fælles parametre samt et katalog med 
formidling af tiltag og løsninger, som feriehusejere med fordel kan implementere i deres huse. Læs 
mere her: 

https://www.visitnordvestkysten.dk/erhverv/aktiviteter/100-baeredygtige-feriehuse 

 Jeg har vedhæftet en Brochure, der fortæller om projektet. 

 Vi håber, du vil hjælpe os med at blive klogere på feriehusene i området – og vi håber selvfølgelig 
at en opgradering af feriehusene kan være til gavn for hele branchen.  

 Jeg kan også kontaktes på dette nummer 52 76 06 34 eller mail lc@visitnordvestkysten.dk 

 På forhånd STOR tak for hjælpen. 

   
Med venlig hilsen  
  
Louise Pernille 
Christensen 

Projektmedarbejder 

Udvikling Syd 

+45 52760634 

 

lc@visitnordvestkysten.dk  
Havnen 66 | 7620 Lemvig 

info@visitnordvestkysten.dk  |   www.visitnordvestkysten.dk              

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV SÅ DU IKKE GÅR GLIP AF VORES SPÆNDENDE ARRANGEMENTER OG NYHEDER 
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