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Frågor kontroll av energiklass. 

 

Maila svaren på frågorna tillsammans med dokumenten som anges i slutet på denna sidan till 

grontbolan@enara.se (gärna med adressen som ämne). Alla frågor måste besvaras sanningsenligt och 

dokumentet måste skrivas under med namnteckning och namnförtydligande samt datum längst ner på sidan 2. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mailadress till byggnadsägare/beställare: 

Personnummer byggnadsägare/beställare: 

Telefonnummer byggnadsägare/beställare: 

Byggnadens adress: 

Byggnadens fastighetsbeteckning: 

Typkod, (villa 220, lantbruksenhet 120): 

Nybyggnadsår: 

Golvyta (uppvärmd yta): 

Uppvärmningssystem: 

Typ av ventilation: (S=Självdrag, F=Mekanisk frånluft, FTX=Mekanisk till och frånluft med återvinning, 

FX=Frånluftsvärmepump) 

Inomhustemperatur vintertid (mellan 20 och 22 grader anses normalt): 

Har hela den uppvärmda ytan värmts upp till samma temperatur? Om inte, förklara vilka olika temperaturer ni 

har haft och var. 

Antal personer i hushållet det senaste året: 

Finns det någon annan elförbrukare (exempelvis, laddning av elbil, utespa, pool, uppvärmt förråd mm). Om 

något av detta finns måste frågorna på sidan 2 besvaras. I annat fall behövs inte detta. 

Finns solceller(el)/solfångare(vatten), om ja hur många m2: 

Finns vedkamin/öppenspis/ pelletskamin: 

Om vedkamin finns, hur många kubikmeter ved alternativt hur många ton pellets har förbrukats det senaste 

året: 

Fakturamottagare personnummer om ej samma som byggnadsägare. 

Fakturamottagare namn: 

Fakturamottagare adress: 

Följande dokument bifogas mailet som pdf eller bildfiler. Ta gärna bilder med mobilen. 

Den senaste elfakturan och vattenfakturan (alla sidor). 

Eventuellt den senaste fakturan på fjärrvärme eller gas om detta finns (alla sidor). 

Eventuellt fakturor på ved eller pellets som tillsammans visar årsförbrukningen.  

Om radonmätning är utförd i byggnaden. Bifoga mätrapporten (alla sidor) 
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Frågor som endast ska besvaras om annan elförbrukare finns. 

 

Om elbil eller laddhybrid laddats hemma 

Hur många mil har ni kört på el som bilen laddats med hemma? 

Bilens fabrikat och modell? 

Om utespa har använts det senaste året. 

Hur stort är ert utespa liter eller kubikmeter? 

Hur varmt har ni haft i ert utespa vid användning? 

Hur många månader det senaste året har ert utespa använts? 

Om pool har använts det senaste året. 

Hur stort är er pool i liter eller kubikmeter? 

Har poolen värmts upp? Om ja, hur många månader och till vilken temperatur? 

Värms poolen med värmepump eller något annat? 

Har glastak använts till poolen? 

Om ett förråd eller annat utrymme värmts upp. 

Är förrådet/utrymmet friliggande eller i anslutning till huset? 

Hur många kvadratmeter är förrådet/utrymmet? 

Är förrådet/utrymmet isolerat? 

Hur värms förrådet/utrymmet upp? 

Hur varmt har det varit i förrådet/utrymmet på vintern? 

Finns det något annat som förbrukat el förutom normal hushållsel? Beskriv nedan. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Härmed intygas att alla ovanstående frågor har besvarats sanningsenligt: 

 

Underskrift beställare: 

 

Namnförtydligande: 

 

Datum: 

 


