
Välkomna till 



Christel Liljegren

Energikontor Sydost

Via projekt arbetar vi mot era mål
• Energieffektivisering
• Förnybar energi
• 3 län, 4 kontor, 28 medarbetare



På väg mot rätt energi i Ljungby

På väg mot 
Fossilfritt

Nästa utmaning 
transporter



Ljungby belyser de Globala målen

• Lokalt i Ljungby kommun

• Goda förebilder
• Kommunpolitiker och 

tjänstemän gick lucia i Ljungby
Globala Miljömålen



Magnus Gunnarsson

Kommunalråd 



Med rätt energi

Miljömålen

Globala Miljömålen



Lina K Wiles

Fil. Dr Ekologi
Senior konsult på 2050
Specialist FNs globala mål

Från svart till grönt – om världens 
största omställningsprojekt



Fördjupa era kunskaper i våra olika spår  
- men vi ses på våra gemensamma hållplatser

Plenum
(Kajutan)

Minimässa
+

Fika

Lunch
+

Mingel

Minimässa
+

Fika

Småländska byggbranschen 
Trapp

Fossilbränslefria Sydostkommuner
Kajutan

Finansiera energiomställningen
Tripp



Information

• Lunchen
• Minimässan
• Toaletter
• Nödutgångar

• Ett hållbart event





Besök våra tre demonstrationsanläggningar för småskalig kraftvärme

Med delfinansiering från EU:s program Life+, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige

Förgasare kopplad till ett mejeri
Hultsfred

Våtturbin på fjärrvärmeanläggning
Ronneby

ORC-turbin på  en panncentral
Ronneby

Boka studiebesök 



Del 1 ute nu! 

• Fokuserar på de lagar och regler som gäller idag

• Olika upphandlingar

• Genomgång av leverantörer

Del 2 (2019)

Slutversion kommer även inkludera: 
• Erfarenheter från demonstrationerna,
• Kostnader baserat på erfarenheter
• LCA analyser

Med delfinansiering från EU:s program Life+, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige

Länk: http://energikontorsydost.se/smaskalig-kraftvarme-life

Handbok – fokus upphandling

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/131511_116234_Handbok_f_C3_B6r_sm_C3_A5skalig_kraftv_C3_A4rme_2016.pdf?1504680722
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/131511_116234_Handbok_f_C3_B6r_sm_C3_A5skalig_kraftv_C3_A4rme_2016.pdf?1504680722
http://energikontorsydost.se/smaskalig-kraftvarme-life


Missa inte tipspromenaden 

Start i baren! Vinn 

LED-belysning till granen
1: och 2:a pris 

Kryddpåse från Krulliga hästen
3:e pris



Utmana någon i sköldpads-rejs



Sprid din kunskap vidare

#EtingSO
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