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Ett bekymmersfritt erbjudande – hjälp att finansiera energiåtgärder 

 
 
 
Via vårt medlemskap i intresseorganisationen Energieffektiviseringsföretagen (EEF) kan vi erbjuda er 
fördelaktiga finansieringstjänster – genom företagen DLL och GREN. Ni kan då utnyttja alla egna 
medel till kärnverksamheten och ändå få en massa lönsam energieffektivisering utförd! 

För att kunna erbjuda er dessa tjänster har vi genomgått en utbildning via EEF samt skrivit under på 
att följa kraven som är framtagna för att ge bästa möjliga förtroende för tjänsterna, ur kundens 
perspektiv.  
 
Läs gärna mer på EEFs hemsida och hör av er till oss om ni är intresserade av erbjudandet eller om ni 
har några frågor! 

 
 
 
 
DLL 
Istället för att betala hela kostnaden för utrustningen på en gång, betalar kunderna efterhand som de använder 
den. Eftersom kreditlinorna hålls intakta får kunderna ökad köpkraft och binder inte upp något rörelsekapital. 
Finansiering kan även innebära skattemässiga fördelar.  
 
Fasta betalningar gör budgeteringsprocessen mer transparent och gör det lättare att förutse kassaflödet.  
 
Finansiering med DLL underlättar administrationen. All utrustning, teknik, underhåll, försäkring, tjänster och 
andra relaterade kostnader som du samlar under ett finansieringsavtal får du på en faktura.  
 
Hos DLL kan ni finansiera hela investeringen – utrustning, programvara, frakt, installation, service, utbildning 
etc. Allt finansieras i ett paket. 
 
DLLs avtalstider sträcker sig från 12 månader och uppåt på alla investeringar som börjar på 10 000 SEK.  
 
 
GREN: Green Energy Network 
GREN erbjuder finansiering av energieffektiviseringar oftast med en månadskostnad lägre än besparingen – så 
att kunderna tjänar på sin investering från dag ett. 
 

GRENs affärsmodell bygger på att alla vinner på att spara så mycket energi som möjligt. Genom att dela på 
besparingen har GREN samma incitament som kunderna – att maximera energieffektiviteten.  
 
För att kunderna ska känna sig trygga använder sig GREN av EEF:s rekommendationer för erkända metoder för 
att beräkna besparingar, och arbetar med av EEF godkända leverantörer. På så sätt vet vi att beräkningar och 
genomförande görs enligt best practise.  
 
GREN erbjuder finansiering upp till 10 miljoner och våra avtalstider sträcker sig från 6 månader uppåt.  Vi 
arbetar med alla typer av kunder och skräddarsyr ett upplägg så att såväl stora bostadsrättsföreningar som 
mindre företag kan bidra till energiomställningen – och spara pengar.  
 
 

https://eef.se/affarsutveckling/#finansieringstjanster

