
Kartlägg din fastighets 
energianvändning

Med vår tjänst energikartläggning får du en bra uppfattning om den energi ni använder och vad 
den används till. Du får förslag på åtgärder för att effektivisera er energianvändning med tydliga 
beräkningar av besparingspotential och investeringskostnader.

Energikartläggning

Undersöka

Få kunskap om hur ni bäst 
minskar era energikostnader

I kartläggningen ingår ett platsbesök av en oberoende 
energispecialist som tillsammans med en represen-
tant från er förening går igenom fastighetens 
installationer och byggnadsskal. Energispecialisten 
genomför sedan en analys med hjälp av energidata 
och tar fram åtgärdsförslag anpassade utifrån er 
fastighet. Efter att vi färdigställt rapporten går 
energispecialisten igenom den tillsammans med er.

Lönsam investering
Energikartläggningen riktar sig främst till bostads-
rättsföreningar som kan köpa tjänsten till ett fast pris 
på 26 000 kr exklusive moms. De åtgärdsförslag som 
kartläggningen resulterar i är oftast väldigt lönsamma 
att genomföra – du kan räkna med att kostnaden för 
en energikart-läggning snabbt betalar sig.

När du genomfört energikartläggningen kan du, om 
du vill, passa på att förnya er energideklaration. Den 
blir billigare när energikartläggningen redan är gjord 
och även denna kan du beställa hos oss.

Lägg märke till att om er förening har en fastighets-
yta större än 10 000 m2 erbjuds tjänsten på offert. 
Du hittar uppgifter om din fastighetsyta på ditt konto 
i kundportalen, på sidan Översikt. Vanligtvis brukar 
10 000 m2 motsvara cirka 100 lägenheter.

Så här går det till:

 Hör av dig till oss och beställ en energikart-
läggning. Inom tre dagar blir du kontaktad 
av en energispecialist som bokar tid för ett 
platsbesök.

 

 På platsbesöket går ni igenom fastighetens 
installationer och byggnadsskal.

 Energispecialisten samlar också in energi- 
statistik från er, och kan behöva hjälp 
med olika energidata från föreningen.

 Efter platsbesöket tas energirapporten fram, 
ett arbete som tar högst två månader.

 När sammanställningen är klar får ni en 
slutrapport med resultat och beräknad bespa-
ringspotential samt investeringskostnader för 
åtgärdsförslagen. Energispecialisten går sedan 
igenom rapporten tillsammans med er i ett 
Teamsmöte som tar cirka 30 minuter.

Innehåll i tjänsten 
– Platsbesök av energispecialist
– Utvärdering av all energidata
– Slutrapport med åtgärdsförslag
– Uppskattad investeringskostnad
– Beräknad besparingspotential
– Teams-möte med genomgång av resultatet

Du når oss via kontakt@norrenergi.se eller 08–475 04 40.
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