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Rejlers förnyar avtalet 

för energideklarationer 

med Olav Thon Gruppen 
Rejlers har förnyat ramavtalet med Olav Thon Gruppen AS som gäller energideklarationer av byggnader och 

energianalyser av tekniska anläggningar med fokus på energieffektiv drift och energieffektivitet. Det är ett 

ramavtal som Rejlers har haft ända sedan regelverket för energideklaration infördes i Norge 2010. Avtalet 

omfattar Olav Thon Gruppen, inklusive AMFI. 

Som en del av avtalet ska Rejlers genom sin breda kompetens energideklarera nya och befintliga byggnader i 

fastighetsportföljen, komma med förslag på energieffektiviserande åtgärder, och genomföra energianalyser av 

tekniska anläggningar. Enligt reglerna ska tekniska anläggningar energianalyseras vart fjärde år och byggnader 

vart tionde år. 

- Vi är stolta över att ha fått förnyat förtroende och att vi även i fortsättningen får vara en viktig leverantör och 

partner till Olav Thon Gruppen, säger Petter Arnesen, divisionschef på Rejlers Norge. 

- Genom energideklarationerna och samarbetet med Rejlers vill vi lägga ännu större fokus på energieffektivitet och 

energibesparande åtgärder, säger Thor-Erik Kolsrud, chef för drift och underhåll inom Olav Thon Gruppen. Vi ser 

tydliga miljömässiga och ekonomiska vinster med att genomföra åtgärderna i energideklarationsrapporterna, 

fortsätter han. 

Om Olav Thon Gruppen 

Olav Thon Gruppen ägs av Olav Thon Stiftelsen och verkar framför allt inom fastighets- och hotellnäringen. Gruppen 

är uppdelad i två divisioner: Thon Property är ledande på fastighetsmarknaden med 104 köpcentrum och cirka 500 

kommersiella fastigheter. Thon Hotels är en av Norges ledande hotellkedjor med 65 hotell och 9 300 rum i Norge. 

Olav Thon Gruppen hade 2014 en omsättning på 8,8 miljarder kronor. 

Detta är energideklaration av kommersiella fastigheter 

Energideklaration är obligatoriskt för alla som ska sälja eller hyra ut kommersiella fastigheter. Alla kommersiella 

fastigheter över 1 000 m² måste vara energideklarerade. Syftet med energideklarationen är att det ska finnas 

information på marknaden om bostäders, byggnaders och tekniska anläggningars energistatus. Dessutom vill man 
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skapa möjligheter till förbättringar och därigenom stimulera intresset för konkreta energieffektiviserande åtgärder 

och byte till förnybara energikällor, och ge en korrektare värdering av bostäder och fastigheter när de säljs eller 

hyrs ut. Energianalysen av värmepannor och klimatanläggningar ska bidra till att systemen fungerar effektivt och 

med minimal miljöpåverkan. Det är norska vatten- och energimyndigheten (NVE) som administrerar regelverket. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se 

Petter Arnesen, divisionschef Rejlers Norge, +47 951 95 317, e-post: petter.arnesen@rejlers.no  
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