
 

 

Avsiktsförklaring BeBo-medlemskap 2018-2020 

I det av Energimyndigheten initierade och understödda nätverket BeBo, 

Beställargruppen för energieffektiva flerbostadshus, samverkar några av Sveriges mest 

framträdande fastighetsägare inom energiområdet för att bidra konkret till ökad 

energieffektivitet i flerbostadshus. På detta sätt främjas Energimyndighetens mål.  

BeBo:s verksamhet sker genom att tillämpa samordnade energieffektiviserande krav i 

upphandlingar och genom att i ny- och ombyggnadsverksamhet utveckla och prova 

lovande nya system, komponenter och metoder. BeBo utgör därmed den länk som ofta 

krävs, men som alltför ofta saknas, för att ny teknik och nya metoder ska bli så 

trovärdiga att de når en bred allmän tillämpning. Ett av BeBo:s mål är också att visa på 

möjligheter att minska energianvändningen med 50 % vid renovering genom att noga 

utvärdera demonstrationsprojekt samt kommunicera resultat och vunna erfarenheter. 

Resultat från projekt relaterade till BeBo:s verksamhet ska göras offentliga och allmänt 

tillgängliga via www.bebostad.se. I ansökan om projektmedel från Energimyndigheten 

är det viktigt att påpeka sambandet med det planerade projektet och förstudieresultat 

eller diskussioner från BeBo, från medlemsmöten eller aktiviteter inom de olika 

Fördjupningsområdena. 

Genom att vara medlemsföretag i BeBo förbinder sig Företaget X att: 

• utse en ledamot, som representerar företaget i BeBo-gruppen 

• medverka i BeBo-projekt som ligger inom företagets intresseområde  

• när det är lämpligt upplåta byggnader ur sitt bestånd för genomförande av  

projekt (gäller endast bostadsföretagen) 

• säkerställa att projektresultat relaterade till BeBo-verksamheten sprids via BeBo-

webben 

• sprida kunskap både internt och externt om BeBo 

• i möjligaste mån använda sig av BeBos kravspecifikationer, (Energikrav BeBo, 

upphandlingsunderlag), vid upphandlingar av teknik och system för 

energieffektivisering, och återkoppla erfarenheter och förbättringsförslag från detta 

användande till BeBo 

• medverka vid seminarier för att informera om resultat från sin medverkan i BeBo 

• vid förfrågan från BeBo-administration leverera årsvisa energisiffror för sitt 

bestånd för publikation på BeBo-webben 
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