
EEF:s auktorisation för 
energieffektivisering



Var kom idéen om en 
auktorisation ifrån?



EEF:s kundpanel för energieffektivisering

• Järfälla kommun
• Sweden Green Building Council
• Ludvika kommunfastigheter AB
• Fastighetskontoret Lidingö Stad
• Västmanlands läns landsting
• Stockholms stad, Fastighetskontoret
• SABO
• Svenska Kyrkan/Stockholms stift
• Vasakronan



Vad kan lösningarna vara? Vad ska 
leverantörerna erbjuda?
• Lyhördhet
• Ackreditering/certifiering med rätt 

kunskapskrav
• Standard för LCC-modell
• Ledningsengagemang hos beställare
• Standardavtal för energieffektivisering

• Oberoende support från t.ex. EEF
• Miljömedvetenhet hos leverantörer
• Besparingsgaranti
• Helhet
• Enkelhet
• Råd/nämnd för att vägleda i ev. tvist

Kan detta förenas i 
en auktorisation?



Vad kan en auktorisation bidra till?

• Ökad trovärdighet i branschen
• Möjlighet att utesluta företag som inte uppfyller kraven

• Ökad användning av vedertagna metoder för krav och uppföljning
• Förbättrad dialog mellan beställare och leverantör
• Ökad trygghet för kunder
• Ökad möjlighet att hitta ”rätt” leverantör
• Ett förenklat kravställande

• Enklare att ställa krav när alla talar samma språk



Energieffektivisering är komplext…

• Energieffektivisering är brett
• Olika teknikområden
• Olika typer av tjänster och produkter

• Hur göra detta?

• Tagit hjälp av kloka beställare och kloka medlemsföretag
• Fastighetsverket, Atrium Ljungberg, Stockholms stad, HSB
• Aktea, ÅF, Navic och Bengt Dahlgren 



Närliggande certifieringar

• Personcertifieringar
• Certifierad energiexpert 
• Certifierad energikartläggare stora företag
• Certifiering av installatörer av förnybar energi
• m.fl.

• Branschspecifika certifieringar/auktorisationer
• ”Säker vatten”
• Teknisk isolering/Auktoriserat isoleringsföretag
• Kyla/värmepumpar
• Certifierad ventilationsmontör
• m.fl.



Efterfrågan och kvalitet
• Utmaningen: det finns inga krav på auktorisation –> 

efterfrågan viktig! 
• Beställarna kravställande à inget ackrediteringsorgan
• Nämnd för kvalitetssäkring

• Representerar olika segment av beställare och en jurist

Kunden är 
kung!



Auktorisation för EEF-företag

Redovisning av kompetens & 
beroendeställning Uppförandekod Checklista 

(avtalsstöd)

Nämnd



Nämnd för säkerställande av hög kvalitet

• Syftet med Nämnden är att säkerställa hög kvalitet och därmed högt förtroende 
för EEF:s auktorisation. Det görs genom att tolka och ge förslag till förbättringar av 
auktorisationen samt att döma i tvister där auktoriserade företag ifrågasätts.

Namn; titel Företag/organisation
Patrik Thollander; Associate Professor Linköpings universitet, Energisystem

Susanne Lindqvist; Energiansvarig Sandvik

Maria Hagberg; Jurist Ramberg

Rikard Sjöqvist; Energi-, miljö- och teknikchef Midroc

Jon Leo Richardsson HSB Sörmland



Nu finns åtta auktoriserade företag inom 
energieffektivisering - Energikartläggning

#1 Aktea
#2 ECiS 
#3 Kraftringen
#4 Umeå Energi 
#5 Industriell laststyrning
#6 Energi Veritas AB
#7 Bengt Dahlgren Stockholm AB
#8 Dry-IT







Tack för idag!


