
Det är omodernt att slösa med energi – och dyrt



Varför EEF vill erbjuda finansiering? Och hur?
1. EEF vill öka marknaden för energitjänster

a. En lönsam energieffektiviseringsåtgärd ska inte hindras av ekonomiska skäl

2. EEF ska erbjuda alla medlemmar finansieringstjänster
a. Idag genom en stor etablerad samt en mindre aktör. Nya kan komma till eller avgå

3. EEF säkerställer förtroendet för systemet

4. EEF finansierar detta paket av tjänster genom att avtalet med leverantörerna av 
finansieringstjänster ger viss inkomst till EEF

5. EEF kommer kontinuerligt och i samråd förbättra dessa
tjänster för alla parters bästa



Varför  behöver kunderna finansieringstjänster?

• Det är ofta enklare än lån via bank

• Eget kapital kan då finansiera kärnverksamhet med högre lönsamhet

• Kunderna kan genomföra lönsamma åtgärder som annars riskerar att 

inte bli gjorda

• Fast månadskostnad, som ska vara lägre än det kunderna spar på 

energifakturan varje månad. Obs! Den ekonomiska livslängden är ofta 

längre än längden på lånet.

• Lättare till snabba beslut för många kunder



Krav på EEF från leverantörer av finansieringstjänster 

• EEF ska behandla alla leverantörer av finansieringstjänster likvärdigt och med 
lika villkor
• EEF informerar grundligt samtliga medlemmar om finansieringstjänster
• EEF  har nödvändig information om detta på hemsidan för samtliga parter
• EEF marknadsför inga andra leverantörer av finansieringstjänster än de EEF 

har avtal med
• Leverantören av finansieringstjänster får ställa egna men likvärdiga krav på 

EEFs medlemmar och kan tacka nej till samarbete



EEFs krav på leverantörer av finansieringstjänster

Leverantören 

• ska bistå EEF i medlemsutbildningen i finansieringstjänster

• får inte utnyttja våra medlemmars kunder, via direktkontakt/reklam mm, 

för annat ändamål än energitjänster

• ska ha bra och snabb kundsupport

• ska ge frekvent och skriftlig återkoppling till EEF avseende snitträntor och 

tillhörande kostnader för kontrakt upprättade under perioden

• ska ge frekvent muntlig återkoppling till EEF avseende tjänsterna 

övergripande  



EEFs krav på medlemmarna som ska använda 
finansieringstjänsterna

Medlemsföretaget ska: 
• Ha genomgått denna finansieringsutbildning, för relevanta medarbetare

• …där auktorisation finns, vara auktoriserad för att kunna utnyttja 

finansieringstjänsten för dessa områden



Medlemsföretaget ska till kund innan avtal:
• Redovisa konsekvenser och mervärden av föreslagna åtgärder

• För kunden uppvisa en transparent beräkning på vad åtgärderna medför i 

årligt reducerat energi-/effektbehov, vilka förutsättningar som gäller.

Där relevant ska kravnivåer från Bebo/Belok samt EEF (Hur ni formulerar 

och följer upp energikrav i er BRF) användas. Erfarenheter från tidigare 

liknade projekt ska redovisas.

EEFs krav på medlemmarna som ska använda 
finansieringstjänsterna



Medlemsföretaget ska till kund innan avtal:
• Uppvisa en lönsamhetsberäkning och förutsättningar

för den, inkl kostnad för finansieringstjänsten.
EEF har LCC-kalkyl som kan användas

• Upprätta en garanti på utförda tjänster, förutsättningar för att garantin ska gälla 
samt konsekvenser om garantin inte uppfylls! Tredjepartskoll ej nödvändigt. 
Garantin utformas tillsammans av lev. och kund och ska vara avtalsbilaga. 
Garantin delges EEF.

• Upplysa om medlemskap i EEF och vad det innebär, inkl dessa krav  för 
finansieringstjänster

EEFs krav på medlemmarna som ska använda 
finansieringstjänsterna



Medlemsföretaget ska efter genomförd installation:
• Inför slutbesiktning, eller motsvarande, överlämna en underhållsplan för 

ingående delar i entreprenaden
• Vid lämplig tidpunkt följa upp levererad tjänst/produkt avseende upprättad 

garanti
• Inför garantibesiktningen , eller motsvarande, kontakta kunden avseende om allt 

är "till belåtenhet" och om garantibesiktning ska ske

EEFs  krav på medlemmarna som ska använda 
finansieringstjänsterna



Kommande steg

• Parterna tar fram erforderliga dokument/underlag

• Detta och annan info läggs upp på vår hemsida

• Efter denna utbildning kan ni nu börja använda 

finansieringstjänsterna

• Medlemmar som gått utbildningen och följer uppställda regler kan nu 

erbjuda dessa finansieringstjänster till sina kunder

• Kontinuerlig utveckling/förbättring av tjänsterna 




