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Intyg från certifierad energiexpert 
 

Lämnas som bilaga till ansökan om utbetalning av stöd till energieffektivisering i 
flerbostadshus (SFS 2021:664). 

 

 

 

1. Ärendenummer 
Ange länsstyrelsens ärendenummer för det ärende intyget lämnas:

 

 

2. Certifierad energiexpert (CEX) 
Den certifierade energiexperten ska uppfylla villkoren i 10 och 10 a §§ förordningen 
(2006:1592) om energideklaration för byggnader och Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
(2007:5) för certifiering av energiexpert. 

Namn:

 

Telefonnummer:

 

E-post:

 

Arbetsgivare:

 

Certifikatnummer:
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3. Uppgifter om byggnaden
Ange fastighetsbeteckning för den fastighet där byggnaden är belägen. 

Fastighetsbeteckning:

Kommun:

Län:

Fastighetsägare:

Prefix byggnads-id:

Byggnads-id: 

4. Intygande av påbörjande- och färdigställande
Intyga vilka datum åtgärderna påbörjades respektive färdigställdes. 

En åtgärd anses påbörjad antingen vid inledandet av bygg-och installationsarbetena som avser 
energieffektiviseringsåtgärden, eller vid det första bindande åtagandet att beställa utrustning 
eller annat åtagande som gör investeringen oåterkallelig, beroende på vilket som inträffar 
först. 

Med tidpunkten för färdigställande avses den tidpunkt när bygg- och installationsarbetena för 
energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts. Detta framgår av Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2021:6) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus (2 §).

Åtgärderna påbörjades (år, månad, dag):

Åtgärderna färdigställdes (år, månad, dag):
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5. Uppgifter om genomförda energieffektiviseringsåtgärder 
Lämna en beskrivning av den åtgärd/de åtgärder som genomförts. Av beskrivningen ska 
framgå vad som har genomförts inom själva åtgärden och vad som ingår i merkostnader:

 

Har energieffektiviseringsåtgärden genomförts som beskrivits i ansökan om stöd? 

 Ja 

 Nej 
Om svaret är nej, redovisa förändringar i följande fält. 

Åtgärd som har tillkommit eller förändrats: 

 

Förbättring EPpet (kWh/m2 och år): 

 

Beräknade merkostnader (kronor): 

 

Åtgärd som har tillkommit eller förändrats: 

 

 

 

 

Förbättring EPpet (kWh/m2 och år): 

Beräknade merkostnader (kronor): 

Åtgärd som har tillkommit eller förändrats: 
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Förbättring EPpet (kWh/m2 och år): 

Beräknade merkostnader (kronor): 

Åtgärd som har tillkommit eller förändrats: 

Förbättring EPpet (kWh/m2 och år): 

Beräknade merkostnader (kronor): 

Innebär åtgärden/åtgärderna att byggnaden byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till 
el? 

 Ja 

 Nej 
Observera att andelen ska räknas på alla energibärare (inkl. fastighetsel) och den oviktade 
energin, det vill säga levererad/köpt energi. 

6. Förbättring av byggnadens energiprestanda
Byggnadens energiprestanda, uttryckt som primärenergital (enligt BBR 29), före 
energieffektiviseringsåtgärder (kWh/m2 och år):

Byggnadens beräknade energiprestanda, uttryckt som primärenergital (enligt BBR 29), efter 
energieffektiviseringsåtgärder (kWh/m2 och år):

Beräknad förbättring av byggnadens energiprestanda efter samtliga 
energieffektiviseringsåtgärder (i procent):
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7. Uppgifter om stödberättigande merkostnader
Stöd lämnas för merkostnader för energieffektiviseringsåtgärder som beräknas ha medfört att 
byggnadens energiprestanda, uttryckt som ett primärenergital (EPpet), förbättrats med minst 20 
procent. Endast ej avdragsgill moms ska tas upp som kostnad. 

Summan av merkostnader i kronor:

Kostnader för certifierad energiexperts arbete (efter att åtgärden har påbörjats, i kronor):

Summa stödberättigande underlag (det vill säga merkostnader för åtgärder samt kostnader för 
certifierad energiexpert, i kronor):

8. Uppgifter om tillvägagångssätt
Har den certifierade energiexperten granskat fakturor? 

 Ja 

 Nej 

Har den certifierade energiexperten genomfört en besiktning på plats?  

 Ja 

 Nej 

Har den certifierade energiexperten granskat besiktningsprotokoll?  

 Ja 

 Nej 

Vid installation av solceller: 

Har den certifierade energiexperten räknat bort den andel solel som exporterats till elnätet, 
och den motsvarande andel av investeringskostnaden? Även solel till hushållsel ska räknas 
bort. 

 Ja 

 Nej 
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9. Sanningsförsäkran
Intyget skrivs under av certifierad energiexpert. 

 Härmed intygas att de uppgifter som lämnats i detta intyg är sanna. 

 Härmed intygas att certifierad energiexpert (CEX) inte är närstående till sökande. 

Ort och datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Övrig information 

Fastighetsägaren behöver bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 
om finansiella regler för unionens allmänna budget. Det kan därför vara viktigt att lämna 
över all dokumentation till sökanden när projektet är avslutat. 

Så behandlar vi dina personuppgifter 

Länsstyrelsen och Boverket behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera 
ärendet. Mer information om detta och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, 
GDPR, finns att läsa på www.lansstyrelsen.se/stockholm/personuppgifter och 
www.boverket.se/personuppgifter. 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/personuppgifter
http://www.boverket.se/personuppgifter
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