INDATA ENERGIDEKLARATION
Byggnadens ägare
Ägarens namn:
Postadress:
E-postadress:
Telefonnummer:
Organisationsnummer:

Grunddata byggnad
Fastighetsbeteckning:
Byggnadens adress:
Byggnadens beteckning:
Byggår:
Antal källarplan:
Antal våningar ovan mark:
Antal trapphus:
Antal lägenheter:
1

Energideklarationen gäller per byggnad. Om en fastighet består av
flera byggnader ange byggnadens beteckning(byggnadens namn
t.ex.)

Uppvärmd yta (m2)
Atemp2:
Bostadslägenhetsyta (BOA):
Lokalarea (LOA):
Bruttoarea (BTA):
Biarea (BIA):
Annan yta:
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Atemp innebär den innerarea som är uppvärmd till mer än 10°C.
Varmgarage ingår ej i Atemp. Om inte Atemp finns ange de areor
som är kända t.ex. i LOA, BOA, BTA, BIA
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Byggnadens läge:

Verksamhet

Ange vilken typ av verksamhet som finns i byggnaden. Ange även
ungefärlig fördelning i %.

Procent av total area:
Bostäder:
Hotell, pensionat och elevhem:
Restaurang:
Kontor och förvaltning:
Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel:
Butiks- och lagerlokal för övrig handel:
Köpcentrum:
Vård, dygnet runt:
Vård dagtid, serviceboende och frisersalong:
Skolor (förskola-universitet):
Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor):
Teater-, konsert-, biograflokaler och samlingslokaler:
Övrigt verksamhet:

Ange vad:

0%

Energistatistik byggnad
Ange ej graddagskorrigerad förbrukning för de tre senaste åren. Observera att det är köpt energi som ska redovisas.
Bifoga månadsstatistik för det senaste året om möjligt

År 2008
År 2006 År 2007
helår
helår Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Energislag

År 2008
helår
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Fjärrvärme
Fjärrkyla

MWh/år

Fastighets-el3
Olja
Gas
Pellets
Kallvatten
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m3/år
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m3/år

Varmvatten

Om varmvattenmätare finns
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Ej verksamhetsknuten el. Fastighets-el är el till pumpar, fläktar,
komfortkyla, hissar, fast installerad belysning, etc.
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Typ av värmesystem:
Om annat ange vad:

Om Värmepump typ:
Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Finns

Finns ej

Vet ej

Finns komfortkyla:

OVK och Radon
Godkänd OVK:
Om Ja, bifoga protokoll inkl. flöden. Om flöden ej finns på OVKprotokoll bifoga även injusteringsprotokoll

Kontroll av radon utförd:
Om Ja, bifoga protokoll inkl. resultat

Ritningar och instruktioner
Fasadritningar
K-ritningar
VVS-ritningar
Driftinstruktioner för tekniska system
EL-schemor

Hur får vi tillgång till ritningar och driftinstruktioner

Vem är kontaktperson för driftfrågor, namn och telefonnummer

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta.

Underskrift av fastighetsägare:
Datum och ort:

