Varsågod
Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi
utfört på er byggnad/era byggnader.
Vi har till Boverket rapporterat in energideklarationen för er byggnad. En utskriven
version av denna inrapportering finns bilagd.
I åtgärdsrapporten presenteras de energisparåtgärder som vi funnit möjliga och hur
mycket de kan sänka er energianvändning.
Alla åtgärder föreslås utifrån våra kunskaper om hur sund inomhusmiljö upprätthålls.

Med vänlig hälsning
Anticimex

SE-QE-SD 790 bil 9 utg 5, 2013-12-16

Vattenbesparing

Spara vatten och energi
med rätt vattenmunstycke.
Varje dag använder vi mycket varmvatten till hygien och
diskning. I ett hushåll är cirka en tredjedel av tappvattnet
varmt. Det finns enkla metoder för att minska varmvattenanvändningen. Du kan duscha kortare tid och/eller i svalare
vatten. Du kan undvika att diska i rinnande varmvatten,
tappa upp vatten när det är möjligt eller använda kallvatten.
Har du en diskmaskin så låt den göra jobbet. Tänk på att
fylla diskmaskinen och inte diska den halvfull.
DROPPANDE KRANAR BÖR DU LAGA DIREKT. En droppande
varmvattenkran kan kosta flera hundra kronor om året.
Ett byte till engreppsblandare gör det lättare att få rätt
temperatur. Det finns även nya engreppsblandare med
reglage som har grundinställning på både flöde och
temperatur. Dessa blandare gör att vattenmängd och
energi för uppvärmning av tappvatten minskas.
Dessutom minskas risken för skållning. Speciellt bra
om du har småbarn.

Det går även att spara energi på ett annat enkelt och
billigt sätt i våra hushåll. Det är inte nödvändigt att köpa
ny vattenkran. Det finns energi- och vattenbesparingspotential i att se över hur tappvattnet lämnar vattenkranen. Byt ut det gamla tappmunstycket mot ett
vattenbesparande, som kallas perlator eller sparlator.
Dessa används i kranar i både kök och WC/badrum. Vad
som sker är att luft blandas in i vattenflödet så att mindre
vatten kommer ut men med samma komfort som innan.
Luft blandas in redan vid låga flöden. Det finns även
duschmunstycken med samma funktion.

Observera att informationen i detta faktablad är en
allmän beskrivning.

Vattenbesparingsmöjligheter

SE-QE-SD-700, bil 10, Faktablad Vattenbesparing, utg 3, 2014-01-01

I genomsnitt använder varje svensk 200 liter vatten om dagen.
Du kan sänka dina kostnader för kall- och varmvatten med hjälp
av vattenbesparande produkter.
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Anticimex Energideklaration
1.

Allmänt om Anticimex åtagande

1.1

Anticimex åtar sig att utföra uppdraget fackmässigt och
med den omsorg som följer av avtalet och gällande
författningar.
Villkoren för uppdraget framgår av dessa villkor samt av
offert, beställning, avtal, bekräftelse eller annan handling
eller överenskommelse mellan parterna.
Anticimex förbehåller sig rätten att i enlighet med gällande
författningar använda underleverantörer och/eller
kontrakterade partners för utförande av del av uppdraget.
Anticimex förbehåller sig rätten att neka eller avboka
uppdrag för vilka det krävs att personer i arbetsledande
ställning (certifierad expert) har certifiering som inte
återfinns hos Anticimex och den leveransorganisation
som berörs av uppdraget.

1.2

1.3
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1.4

2.

Avtalets omfattning

2.1

Omfattningen av Anticimex åtagande framgår av offert,
beställning, avtal, bekräftelse eller annan handling eller
överenskommelse mellan parterna.
Efter besiktning och eventuell inhämtning av uppgifter hos
tredje man låter Anticimex utföra energispardiagnos och
energideklaration. Resultatet är avsett att användas av
Anticimex, Boverket och byggnadsägaren. Därtill får
resultatet användas för att göras tillgängligt enligt vad som
anges i 13 § lagen (2006:985) om energideklaration för
byggnader.
I uppdraget ingår en besiktning av byggnaden, utom i de
fall när sådan inte behövs, samt en energispardiagnos och
upprättande av en energideklaration med uppgift om
byggnadens energiprestanda. Deklarationen innehåller
förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra
byggnadens energiprestanda (energibesparande åtgärder)
när sådana är möjliga. Deklarationen innehåller även
uppgift om huruvida radonmätning och/eller obligatorisk
funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i
byggnaden. Anticimex åtar sig att registrera
energideklarationen hos Boverket.
I lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
anges att syftet med lagen är att främja en effektiv
energianvändning och en god inomhus miljö i byggnader. I
Anticimex uppdrag ingår således att föreslå åtgärder som
om de genomförs kan leda till en energibesparing för
byggnaden. Anticimex bär inget ansvar för att föreslagna
och av kunden vidtagna åtgärder medför uppskattade
kostnadsbesparingar, detta till följd av att förslagen
grundar sig på uppgifter som lämnats av kunden och/eller
tredje man. Därtill kan energianvändning variera över tid
beroende på brukare och dennes vanor.
När Anticimex konstaterar att det inte går att få fram
uppgifter om den faktiska energianvändningen, får
byggnad istället deklareras genom att energiprestandan
beräknas med relevant beräkningsprogram (schabloner).
I sådana fall bär Anticimex inte ansvar för att den
beräkningen överensstämmer med den faktiska
energiprestandan, inkluderande den faktiska
energianvändningen.

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

Leveransdag

3.1

Besiktning, utom i de fall när sådan inte behövs, utförs den
dag som avtalas mellan parterna.

3.2

När uppdraget är utfört åtar sig Anticimex att leverera
resultatet till kunden eller den kunden befullmäktigat att
motta resultatet. Uppdraget är utfört när Anticimex
skickat eller överlämnat resultatet till kunden.

4.

Avbeställning och ombokning

4.1

Kan besiktning eller annan del av uppdraget inte utföras
på avtalad tid därför att Anticimex inte får tillgång till
byggnaden, eller av annan anledning som beror på ett
förhållande på kundens sida, eller att uppdraget avbokas
inom 48 timmar före av talad tid, äger Anticimex rätt att
debitera kostnader och förlorad intäkt

5.

Kundens åtaganden

5.1
Kunden ska:
5.1.1 innan besiktningen tillhandahålla Anticimex de uppgifter
och handlingar enligt de villkor som framgår av
beställningsbekräftelse eller andra avtalshandlingar.
5.1.2 vid besiktningstillfället lämna uppgifter om
omständigheter som kan ha betydelse för besiktningen
och för att Anticimex personal ska kunna göra en
fullständig bedömning samt för att Anticimex ska kunna
göra den inrapportering som krävs till Boverket avseende
energideklarationen.
5.1.3 före och i samband med uppdragets utförande noggrant
efterfölja eventuella instruktioner som meddelas av
Anticimex, exempelvis avseende tillhandahållande av
godkända stegar, borttagande av lösöre och andra
förberedelser för att möjliggöra besiktningen.
5.1.4 bereda Anticimex personal tillträde för undersökning av
alla utrymmen i byggnaden under ordinarie arbetstid samt
upplysa om var dörrar och inspektionsluckor är belägna.
5.1.5 informera om speciella förutsättningar som gäller i
kundens lokaler, exempelvis om känsliga miljöer och
speciella restriktioner vid tillträde till dessa. I förekommande fall ska kunden också tillhandahålla eventuell
specialutrustning eller liknande som krävs i dessa miljöer.
5.2 Om kunden inte är ägare till byggnaden åligger det kunden
att tillse att ägaren eller annan rättighetsinnehavare
uppfyller åtagandena i punkt 5.1.

6.

Ansvarsbegränsning

6.1

Anticimex svarar endast för direkt sak- eller personskada,
som vållats genom försummelse av Anticimex personal vid
utförandet av uppdraget.
Anticimex friskriver sig från skada till följd av att resultatet
av uppdraget används utanför de syften som anges i lagen
(2006:985).
Anticimex ansvar är under alla förhållanden begränsat till
15 prisbasbelopp per skadetillfälle. Anticimex friskriver sig
för samtliga skador och krav understigande 20 procent av
prisbasbeloppet.

6.2

6.3

7.

Reklamation och klagomål

7.1

Eventuella klagomål över energideklarationen eller
Anticimex som utfört energideklarationen ska snarast
anmälas till det Anticimex som utfört besiktningen.
I det fall du har skadeståndsanspråk eller motsvarande
förbehåller sig Anticimex att överlämna ärendet till
tredje man för handläggning av anspråket. Här avses
försäkringsgivaren för Anticimex ansvarsförsäkring
eller annat juridiskt biträde. Du kan alltid gå till
domstol med ditt ärende.

7.2
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Anticimex Energideklaration
7.3

Reklamation ska göras snarast efter att felet eller skadan
upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation ska i
alla händelser ske senast inom två (2) år från besiktningstillfället. Försummas den här reklamationsfristen så får
eventuella fel eller skador inte åberopas.

8.

Befrielsegrunder

8.1

Om fullgörandet av Anticimex åtaganden enligt avtalet
hindras eller väsentligen försvåras av omständigheter
som Anticimex inte råder över och inte heller har kunnat
förutse är Anticimex inte skyldigt att utföra sina åtaganden.
Detsamma gäller vid lockout.

9.

Sekretess och behandling av kund- och
personuppgifter

9.1

Anticimex förbinder sig att behandla uppgifter som
framkommer i samband med uppdraget konfidentiellt.
Resultatet av uppdraget lämnas till tredje man endast vid
samtycke från kunden och i de fall kunden befullmäktigat
annan att motta resultatet. Anticimex förbehåller sig
rätten att till tredje man lämna sådana uppgifter som
erfordras för att Anticimex ska kunna erhålla eller verifiera
uppgifter om en byggnads energiförbrukning med mera.

9.2

Anticimex behandlar kunduppgifter och personuppgifter
hänförliga till bland annat kunder, försäkringstagare,
försäkringshavare, betalare och kontaktpersoner. Vi samlar
in och behandlar namn- och adressuppgifter samt
personnummer. Vi samlar även in och behandlar uppgifter
om fastigheter, byggnader, verksamheter och andra

serviceobjekt. Ändamålet med vår behandling är att vi ska
kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata
rättsliga skyldigheter, framställa rättsliga anspråk samt för
marknadsföring, marknads- och kundanalyser, statistik
samt för att kunna uppfylla de krav som ställs på
verksamheten. Uppgifterna är avsedda att i första hand
användas av bolag inom Anticimex-gruppen men
personuppgifter kan, med beaktande av sekretessen i
punkt 9.1, komma att lämnas ut till andra företag,
föreningar och organisationer som Anticimex-gruppen
samarbetar med, exempelvis försäkringsbolag,
fastighetsmäklare, potentiella köpare och banker samt till
myndigheter när det föreligger skyldigheter därom enligt
lag. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan kostnadsfritt
få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har
också rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter
och raderar personuppgifter. Märk ansökan
med ”Dataskydd” och skicka in den till Anticimex, Box 470
25, 100 74 Stockholm eller sweden.privacy@anticimex.se.
Om du har synpunkter på vår personuppgiftsbehandling
kan du kontakta oss eller inge klagomål till
datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

10.

Tvist

10.1

Svensk lag tillämpas. Tvist i anledning av detta avtal ska
prövas av svensk domstol.

