
Enligt ett EU-direktiv ska alla småhus som säljs, hyrs ut eller nyproduceras efter 1 januari 2009 vara 
energideklarerade. Energibesiktningar för fastigheter har tagit fram ett färdigt ”paket” med fast pris 
anpassat för småhusägare, allt för att förenkla processen för Dig. I paketet ingår även ett besök i Er 
byggnad för att ge förslag på miljö- och kostnadsförbättrande åtgärder. 

Läs mer om våra tjänster på vår hemsida: 
www.energibesiktningar.com

Energideklaration för småhusägare

Har Du några frågor? 

Ring oss på telefon: 

08-586 117 00

- Välkommen som kund hos oss!

Ett avtalsförhållande etableras genom att Ni fyller i den beställning som 
�nns bifogad i avtalspaketet. Lägg beställningen i det frankerade svarsku-
vertet och skicka detta till oss snarast. 

När vi får tillbaka den ifyllda blanketten, kontaktar vi Er för att boka tid för 
besiktning. Energiexperten gör sedan en okulärbesiktning av ert hus för 
att se över möjligheterna till energie�ektivisering. 

Efter besiktningen påbörjas det omfattande kalkyl- och rapporteringsför-
farande som också registreras hos Boverket. Den färdiga energideklara-
tionen skickas sedan till Er.

Energibesiktningar för fastigheter är ett 

av Swedac ackrediterat kontrollorgan 

med certi�erade energiexperter som 

hjälper dig med deklarationen.

Så här gör du din energideklaration:

Vem behöver energideklarera?

1.

2.

3.



Beställningsunderlag Småhus, utgåva 2.3b
Datum: 09-02-04

 Sida 1 av 2
Skapad av: Rickard Lind

Godkänd av: Jörgen Lundgren

Är radonmätning utförd? Datum för utförd mätning:

Typ av mätning enligt SSI Radonhalt Bq/m3

** F = Frånluftsventilation, FT = Från/tilluftsfläkt, FTX = Från/tilluftsfläkt m värmeåtervinning

Typ av ventilation: **

* Allmänna villkor för denna beställning återfinns på vår hemsida www.energibesiktningar.com/villkor/

Area varmgarage (uppvärmt >10°C): Nybyggnadsår:

Uppgifter om ventilationUppgifter om radon

Biarea (BIA uppvärmt >10° C): Antal våningsplan ovan mark:

Mot postförskott/Enligt allmänna villkor*

Byggnadens identifikation

Län: Kommun:

Fastighetsbeteckning: Egen beteckning:

Ev medägare: Personnummer/org nr:

Adress:

Epostadress:Tel dagtid:

Leveransvillkor/betalningsvillkor: Mäklarbyråns org.nr:

Tel mobil: Ev mäklarbyrå:

Postnummer, postadress:

Byggnadens ägare

Fastighetsägarens namn: Personnummer/org nr:

Beställning av energideklaration

Byggnadens egenskaper

Boarea (BOA): Antal källarplan:

Adress, om annan än ovanstående: Postnummer, postadress om annan än ovanstående:

Självdrag F

FT FTX

Ja Nej

Lång Kort

Energibesiktningar EMTD AB
Dalvägen 14
169 56 SOLNA

Tel: 08- 586 117 00   
Fax: 08-734 90 10 

Org.nr: 556576-2159
info@energibesiktningar.com
www.energibesiktningar.com



Beställningsunderlag Småhus, utgåva 2.3b
Datum: 09-02-04

 Sida 2 av 2
Skapad av: Rickard Lind

Godkänd av: Jörgen Lundgren

kWh

kWh

m3

m3

m3

m3

m3

m2

Delsumma

3 196

Flis/pellets/briketter:

Solfångare, area:

Utförda energieffektiviseringsåtgärder/övriga anteckningar

TOTALT SUMMA: 3 995 SEKMoms tillkommer med 25% (799 SEK)

Beskrivning av åtgärder:

Beställning av tjänst

Energideklaration med besiktning och rapportering

Energianvändning kyla/värme för angivet år Övriga upplysningar

Total elförbrukning:

Fjärrvärme: Antal boende i hushållet under denna period:

Naturgas/stadsgas:

Ved:

Eldningsolja:

Vilken 12-mån period avser uppgifterna (ÅÅMM-ÅÅMM):

Kallvattenförbrukning:

Undertecknad beställning returneras antingen via bifogat svarskuvert, inscannad via epost till 
bestallning@energibesiktningar.com eller till fax på faxnummer på 08-734 90 10. Byggnadens ägare ansvarar för att 
lämnade uppgifter är korrekta.

Fastighetsägarens underskriftOrt / Datum

I vårt uppdrag ingår Energideklaration av Er byggnad samt rapportering till Boverket. Besiktning av byggnaden sker på 
plats för att kontrollera byggnadens skick och för att kunna lämna åtgärdsförslag till en minskad energianvändning och 
därigenom minskade energikostnader för Er.

Golvvärme bad

Braskamin

Golvvärme annan

Luft/luft

Bergvärme Frånluftsvärme

Luft/vatten

Direktverkande el Vattenburen el

Handduksvärmare

Energibesiktningar EMTD AB
Dalvägen 14
169 56 SOLNA

Tel: 08- 586 117 00   
Fax: 08-734 90 10 

Org.nr: 556576-2159
info@energibesiktningar.com
www.energibesiktningar.com
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