Vad RenoValue är
RenoValue är ett två årigt projekt finansierat av Europeiska Unionens energiprogram
Intelligent Energy Europe Programme. RenoValue syftar till att utveckla studiematerial
för att förse värderingsspecialister med nödvändig kunskap och färdighet till att
ändamålsenligt använda energieffektivitet, förnybar energi och andra hållbarhetsaspekter
i sina värderingsprocesser och råda sina kunder i enlighet därmed.
Programmet är ett internationellt samarbete mellan bl.a. RICS, CBRE, Skanska,
Troostwijk, Karlsruher Institute of Technology, Politecnico di Milano, Narodowa Agencja
Poszanowania Energii och Business Solutions Europa.

Varför RenoValue är viktigt
Fastighetsvärdering är väsentlig i varje del av en fastighets livscykel: därför måste
hållbarhetsaspekter inkluderas här. För att accelerera övergången till en marknad av
nära-nollenergibyggnader krävs att affärsnyttan som nära-nollenergibyggnader och
hållbara byggnader skapar kan kvantifieras på ett enhetligt sätt som framtida köpare,
säljare, långivare och investerare förstår och beaktar.

For more info:

Luigi Petito, Project Coordinator | luigi@bs-europa.eu
www.renovalue.eu │ @RenovalueEU

Ansvaret för detta dokument och dess innehåll ligger hos författarna. Det
reflekterar inte nödvändigtvis Europeiska Unionens åsikter. Varken EASME
eller Europeiska Kommissionen är ansvariga för innehållet eller hur det
används.
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Vad RenoValue gör
Projektet består av tre faser.

Fas 1

Skrivbordsstudie, rundabordssamtal, och European Valuation
Steering Group
Denna fas fastställde nuvarande utmaningar som professionella
värderare står inför, samt vilka behov och krav som kunderna ställer
gällande fastighetsvärdering. Bedömningen är gjord genom en
skrivbordsstudie och sju nationella rundabordssamtal i Storbritannien,
Tyskland, Polen, Italien, Belgien, Nederländerna och Sverige.
European Valuation Steering Group (EUVSG) är en grupp av sex
experter på hög nivå inom värdering, investering och finansiell
etablering, som erbjuder stöd och vägledning för RenoValue.

Fas 2

Studiematerial
Baserat på slutsatserna i fas 1 kommer RenoValue att utveckla
studiematerial och vägledning för hur professionella värderare kan
använda hållbarhets aspekter i sin vardagliga värderingspraxis.

Fas 3

Pilot fasen
Studiematerialet kommer att testköras i Storbritannien, Tyskland
och Polen via webinarer och professionella utvecklingsträffar.

Business Solutions Europa

