
OM PROJEKTET 

Projektet gennemføres af Feriehus- 

udlejernes Brancheforening i samar-

bejde med Dansk Kyst- og Naturtu-

risme og en række turistdestinationer 

i Danmark. Projektet er delvist finan-

sieret af Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelse (Erhvervsministeriet).

100% BÆREDYGTIGT 
FERIEHUS 
– Information til feriehusejerne

KONTAKT  
Har du spørgsmål eller andet, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Poul Fejer Christiansen
Vicedirektør 
Feriehusejernes Brancheforening
pfc@fbnet.dk
Tlf: 21 24 80 44

Henriette Hansen
Senioranalytiker
Dansk Kyst- og Naturturisme  
hmh@kystognaturturisme.dk
Tlf. 12 34 56 78
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EN GRØN OMSTILLING  
AF DANSKE FERIEHUSE  

ER VORES FERIEHUSE BÆREDYGTIGE?

I Projekt ”100% bæredygtigt feriehus” 
undersøger vi graden af bæredygtig-
hed for 400 feriehuse på tværs af 11 
kommuner i Danmark for at komme 
med anbefalinger til, hvad der skal til 
for at bevæge de danske feriehuse i 
retning af en grøn omstilling. Målet er 
at bidrage til et grønnere Danmark via 
mere klimavenlige sommerhuse og 
en mere grøn og bæredygtig turisme. 

Baggrunden for projektet er det store 
fokus på bæredygtighed og grøn om-
stilling, vi som samfund oplever i dag. 

På tværs af de offentlige og private 
sektorer arbejder man med
initiativer, der har til formål at fremme 
bæredygtighed, og mange danske-
re – og feriehusejere - stiller krav om 
mere grønne og klimavenlige alter-
nativer. Det gælder også danske og 
udenlandske turister, som efterspør-
ger mere bæredygtige ferier herun-
der mere klimavenlig overnatning. 

TAK FOR DIN DELTAGELSE!

Ved projektets afslutning vil du 
modtage en minirapport i form af et 
fakta-ark, der viser graden af bære-
dygtighed i dit feriehus. Den beskri-
ver også mulige besparelsesforslag 
til, hvordan du kan gøre dit feriehus 
(endnu) mere energivenligt fx via 
renovering eller indkøb til dit hus. 

Grundet den nuværende COVID-19 
situation og de restriktioner hele lan-
det er underlagt, er det ikke muligt at 
sætte en specifik dato for projektets 
afslutning. 

Mange feriehuse mangler stadig 
at blive besigtiget, og først når alle 
data foreligger, kan vi gå i gang med 
rapporteringen af de 400 individuel-
le rapporter og den samlede analyse 
på tværs af alle feriehusene. 
Det er vores forventning, at du vil 
modtage dit fakta-ark indenfor bæ-
redygtighed ultimo juni 2021. 
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