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Finansieringstjänster - krav på medlemmar för nyttjande
Nyttjande av EEFs avtalade finansieringstjänster, i avtal med er kund, får bara göras om de
villkor som här är uppställda är uppfyllda vid varje tillfälle. All information om gällande avtal,
krav och möjligheter, ramar och former för tjänsterna och annat övrigt som är nödvändigt
vid nyttjande av avtalade finansieringstjänster finns på EEFs hemsida.
Ni som medlemmar väljer själva, vid varje tillfälle, vilken av de avtalade leverantörerna av
finansieringstjänster ni vill använda er av eller om ni vill låta er kund välja. Leverantören av
finansieringstjänster har dock rätt att neka medlemsföretaget att använda deras
finansieringstjänster.

1 Grundkrav
Medlemsföretaget ska
a) , med relevanta medarbetare, ha genomgått EEFs finansieringsutbildning
b) , inom EEFs auktoriserade områden/energitjänster, vara auktoriserade

2 Till kund innan avtal
Medlemsföretaget ska
a) redovisa konsekvenser och mervärden av föreslagna åtgärder
b) uppvisa en transparent beräkning, enligt vedertagna metoder, på vad åtgärderna
medför i årligt reducerat energi- och effektbehov samt vilka förutsättningar som
gäller. Där relevant ska helst kravnivåer från BeBo, Belok samt EEF (”Hur ni
formulerar och följer upp energikrav i er BRF”) användas, inkl ev. gällande standarder
eller motsvarande inom området. Erfarenheter från tidigare liknade projekt ska, om
de finns, redovisas
c) uppvisa en lönsamhetsberäkning och förutsättningar för den (med kundens gällande
energiavtal), inkl kostnad för finansieringstjänsten. EEF har LCC-kalkyl som kan
användas
d) upprätta en garanti på utförda tjänster, förutsättningar för att garantin ska gälla
samt konsekvenser om garantin inte uppfylls. Tredjepartskontroll ej nödvändigt.
Svebys Energiverifikat kan i tillämpliga delar utgöra underlag för hur garantin
verifieras. Garantin utformas tillsammans av medlemsföretaget och kund och ska
vara avtalsbilaga. Garantin delges EEF
e) upplysa om att de är medlem i EEF och vad det innebär, inkl dessa krav för
finansieringstjänster

3 Till kund efter genomförd installation
Medlemsföretaget ska
a) inför slutbesiktning, eller motsvarande överenskommet, överlämna en
underhållsplan för ingående delar i entreprenaden
b) vid lämplig tidpunkt (innan garantibesiktningen, eller motsvarande överenskommet)
följa upp levererad tjänst/produkt avseende upprättad garanti
c) inför garantibesiktningen, eller motsvarande överenskommet, kontakta kunden
avseende om allt är ”till belåtenhet” och om garantibesiktning ska ske

