eNyckeln
– sparar energi, tid och pengar
eNyckeln är verktyget
som hjälper dig att spara
energi, tid och pengar.
Som fastighetsägare kan
du lämna dina uppgifter
till den officiella energistatistiken via eNyckeln.
Samtidigt kan du också
göra delar av energideklarationen. eNyckeln
ger dig dessutom möjlighet att enkelt jämföra dina
byggnaders energianvändning med andra liknande
byggnader och se var du
kan spara energi.

Vad är eNyckeln?
eNyckeln är en webbaserad databas
och ett verktyg för energieffektivisering. I databasen kan du lämna uppgifter avseende energianvändningen i
flerbostadshus och lokaler till Energimyndighetens officiella statistik.
Statistikinsamlingen består av en
grundnivå som utgör underlag för den
officiella energistatistiken, kompletterat med några ytterligare frågor om
byggnadens energianvändning och
innemiljö.
De uppgifter som du lämnar i
eNyckeln till den officiella statistiken
kan också användas som underlagsuppgifter till energideklarationen. I
praktiken går det till så att när en expert får i uppdrag att energideklarera
en byggnad, infogar hon/han underlagsuppgifterna från eNyckeln till energideklarationen.
Överföringen av data sker automatiskt. Därefter återstår för experten att

e

kontrollera uppgifterna, men framför
allt att ge förslag på kostnadseffektiva
åtgärder samt signera blanketten och
överföra energideklarationen elektroniskt till Boverket.
På så sätt kan du rapportera in
uppgifter till den officiella energistatistiken och energideklarationen i ett
system och på en och samma gång.
Dessutom sparas dina bakgrundsdata
och behöver inte fyllas i vid kommande rapporteringar.
Jämför din energianvändning
Syftet med eNyckeln är inte bara att
förenkla din uppgiftslämnarbörda.
eNyckeln är också ett verktyg för energieffektivisering.
I eNyckeln finns ett rikstäckande
material om byggnaders energianvändning. Du kan på ett enkelt sätt
jämföra din byggnads energianvändning med andra liknande byggnader
avseende exempelvis användning av

Nyckeln är ett bra och gratis verktyg
för att följa upp sin fastighets energianvändning. Energimyndigheten vidareutvecklar eNyckeln kontinuerligt, till nytta
för fastighetsägarna. Använd eNyckeln
du också! säger Mattias Törnell, projektledare på Energimyndigheten.

kall- och varmvatten, el till fastighetsdrift eller använd energi för kyla
eller uppvärmning. På så sätt kan du
se vad som påverkar den egna byggnaden och var det går att spara energi
– och därmed pengar.
Den samlade statistiken för alla
byggnader som finns i eNyckeln är
även tillgänglig för forskare och allmänhet. All information som matas
in i eNyckeln hanteras dock i enlighet
med sekretesslagens bestämmelser.
Hur fungerar eNyckeln?
Alla förvaltare av flerbostadshus och
lokaler är välkomna att lämna uppgifter i eNyckeln.
Vid det första besöket på eNyckelns webbplats ansöker du om användarnamn och lösenord. Därefter
är det möjligt att logga in och börja
registrera data i eNyckeln.
Till att börja med behöver du
göra en klassificering för respektive
byggnad.
Klassifice-

ringen omfattar olika fakta om
byggnaden, t.ex. uppvärmningssätt, ventilation och styrning/reglering. När en byggnad genomgår en
ombyggnad kan du på ett enkelt sätt
ändra i klassificeringen. För byggnader som inte genomgår några förändringar behöver klassificeringen bara
fyllas i en gång.
När din byggnad en gång är klassificerad i eNyckeln går den löpande
rapporteringen snabbt. Du väljer
själv om du vill lämna uppgifter månadsvis eller årligen.
När statistikuppgifterna har
lämnats erbjuds du möjligheten att
jämföra dina egna byggnader med
samtliga byggnader i samma kategori
avseende ort, byggårsintervall, ägarkategori eller verksamhetstyp.
Det är också möjligt att jämföra
byggnader med samma typ av uppvärmningssystem, teknisk förvaltning, ventilation och till och med belysning.

V

i vill underlätta för dig som
är fastighetsägare och
förvaltare genom att du kan
göra delar av energideklarationen samtidigt som du lämnar
uppgifter till energistatistiken,
säger Thomas Johansson,
handläggare på Boverket.

För mer information om eNyckeln är du välkommen att kontakta:
• Mattias Törnell, Energimyndigheten, projektledare för eNyckeln
Tfn: 016-544 21 69, e-post: mattias.tornell@energimyndigheten.se
• Niklas Notstrand, Energimyndigheten, statistiksamordnare
Tfn: 016-544 21 82, e-post: niklas.notstrand@energimyndigheten.se

eller besök www.enyckeln.se
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