Kostnadsfria konsultbesök för fastighetsägare
som ger dig ökad lönsamhet
ERBJUDANDE

Inom projektet Energieffektiva företag kan fastighetsägare få ett besök från en konsult från WSP för att gå igenom
fastighetens (fastigheternas) energiprestanda och få förslag på energieffektiviseringsåtgärder samt förutsättningar för
solelproduktion. Fem sådana besök har redan genomförts i Östergötland och vi har nu i samverkan med
Fastighetsägarna möjlighet att erbjuda ytterligare tre företag sådana besök. I följande länk kan du läsa om ett
fastighetsbesök som gjordes i Hogstadius fastigheter i Mjölby i mars 2017 som belyser hur detta går till och vilka
förslag på åtgärder som ett besök kan ge: http://energiost.se/138-fastighetsbesoek-leder-till-energibesparandeatgaerder-hos-hogstadius-fastigheter-i-mjoelby

HUR GÅR DET TILL OCH VAD FÅR JAG UT AV DETTA?
Fastighetsbesöket inleds med en energirundvandring på plats där konsulten bland annat går igenom värmesystem
och klimatskal. Därefter genomförs ett uppföljande samtal. Baserat på samtalet, underlaget som presenteras nedan
samt den aktuella fastighetens status tas en kortfattad rapport fram som innehåller:
•
•
•

Energieffektiviserade åtgärder som sammanställs i kortsiktiga/enkla åtgärdsförslag respektive
omfattande/långsiktiga åtgärder för energieffektivisering,
Uppskattning av åtgärdens lönsamhet och
Övergripande energiplan för genomförande av åtgärden.

VAD KOSTAR DETTA OCH VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR MÅSTE MITT FÖRETAG
UPPFYLLA?

Detta erbjudande är helt kostnadsfritt för deltagande företag, men det finns några förutsättningar för att vi ska
kunna erbjuda dig denna tjänst:
•
•

Ditt företag måste vara ett så kallat små och medelstort företag, dvs max 250 anställda och har en
årsomsättning om högst 50 miljoner euro ELLER en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.
Du som fastighetsägare måste ha en vilja och ett intresse för att minska din energiförbrukning.

HUR FÖRBEREDER JAG MIG INFÖR BESÖKET?

Inför rundvandringen levererar fastighetsägaren följande underlag till konsult (konsulten kontaktar dig innan mötet
för en diskussion om vilket underlag som krävs inför besök):
•
•
•

Energideklaration (eller motsvarande information om energideklaration inte är upprättad),
Energistatistik enligt timvärden, planritningar och
Ifylld checklista för inventering (Energimyndighetens checklista).

I samband med besök och erfarenhetsmöte delar vi också ut publikationen ”Energikoll i små och medelstora företag” som
tagits fram av Energimyndigheten.

VILL DU VETA MER ELLER LÄMNA IN EN INTRESSEANMÄLAN?
Kontakta i så fall Erik Gotborn, Energikontoret Östra Götaland, tfn: 0700-90 04 47, e-post:
erik.gotborn@energiost.se.
Besök gärna projektets hemsida för mer information: http://energieffektivaforetag.se/

