Energi i småhus för
fastighetsmäklare
En utbildning om energi- och inomhusklimatfrågor i småhus med
fokus på energideklarationen
Tid & plats: Stockholm
Göteborg
Malmö
Avgift:
Arrangör:

tisdag 12 februari
onsdag 13 februari
torsdag 14 februari

3500 kr, exkl. moms
Svensk Energideklarering

Utbildningen ger en kunskapsbas om energianvändningen
i småhus och vilka energisparåtgärder som kan vidtas för att
sänka boendekostnaderna. Frågor om inomhusklimat får stort
utrymme.
Vi visar också konkreta exempel på hur energideklarationer kan
se ut. Vidare diskuterar vi vilken roll, vilket ansvar och vilka möjligheter du som fastighetsmäklare har när energideklarering nu
är möjlig och nästa år obligatorisk för småhus.
Välkommen!

www.svensk-energideklarering.se

Energi i småhus för
fastighetsmäklare
Mål
Att ge deltagarna tillräckliga kunskaper för att förstå energideklarationen
och utifrån denna kunna beskriva husets tekniska egenskaper och de i deklarationen föreslagna energisparåtgärderna.

Kursinnehåll
Vi utgår från energideklarationen och ägnar förmiddagen åt att lära oss mer
om huset och vad som påverkar energibehovet. Under eftermiddagen går vi
vidare och fördjupar oss i några särskilt intressanta områden. Stor vikt läggs
vid att förmedla tillämpbar kunskap.
Energideklarationen
Vad innefattar en energideklaration och hur ska uppgifterna tolkas. Vi går
igenom deklarations olika avsnitt och reder ut begreppen.
Husets energianvändning och inomhusklimat
Husets energianvändning i jämförelse med Boverkets referensvärden.
Vad beror en avvikande energianvändning på?
Energikostnaderna är en betydande del av boendekostnaden.
Hur uppskattar man husets årliga energikostnad?
Faktorer i huset som påverkar energianvändningen och inomhusklimatet.
Vi går igenom byggnadskonstruktionen och de tekniska systemen för uppvärmning, varmvatten och ventilation.
Fördjupning: Uppvärmningssystem
För- och nackdelar med olika befintliga system.
När är det lämpligt att byta? Vad kostar dessa att installera och hur mycket
sänker man driftskostnaderna?
Fördjupning: Energisparåtgärder
De vanligaste åtgärderna.
När är de lämpliga att genomföra? Hur mycket sparar man och vad kostar det?

Praktisk information
Förkunskaper:

Inga

Utbildare:

Per Qvistbäck, Svensk Energideklarering
Bengt Linné, Svensk Energideklarering

Kurslitteratur:

Åhörarkopier av lektionsmaterial samt broschyrmaterial

Kursintyg:

Kursen är godkänd av Mäklarsamfundet
Intyg delas ut på plats

Energi i småhus för
fastighetsmäklare
Anmälan
Tid & plats:

Se nedan (Karta och vägbeskrivning bifogas anmälningsbekräftelsen)

Avgift:

3500 kr, exkl. moms. Inkluderar kurslitteratur samt kaffe och lunch.
Faktureras i efterhand, betalningsvillkor 10 dagar netto.

Anmälan:

Senast 7 februari 2008. Antalet platser är begränsat.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas.

Information:

webb www.svensk-energideklarering.se
e-post info@svensk-energideklarering.se
telefon 040-6304620

Form:

I första hand on-line: www.svensk-energideklarering.se/utb01
Fax: 073-3304650
Post: Svensk Energideklarering, Turning Torso 215, 211 15 Malmö

Jag anmäler mig till utbildningen
Energi i småhus för fastighetsmäklare





Stockholm

tisdag 12 februari kl 9.00 - 16.30

Spårvagnshallarna

Göteborg

onsdag 13 februari kl 9.00 - 16.30

Convention Centre

Malmö

torsdag 14 februari kl 9.00 - 16.30

Turning Torso

Namn: _________________________ e-post: ________________________________
Namn: _________________________ e-post: ________________________________
Namn: _________________________ e-post: ________________________________
Företag, organisation: ____________________________________________________
Adress: __________________________________________ Telefon: ______________
Faktureringsadress/referens: _______________________________________________
Önskemål om särskild kost: ________________________________________________

www.svensk-energideklarering.se

