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Energikontor Sydost – Växjö, Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona

• Arbetar med energieffektivisering och förnybar 
energi  i nära samverkan med företag och offentliga 
aktörer 

• Är en offentlig organisation utan vinstintresse och vi 
är oberoende 

• Ägs av en förening där kommuner, landsting och 
regionförbund i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län 
är medlemmar

• Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel 
från svenska myndigheter och EU

• Är en del av Energikontoren Sverige

Kronoberg Kalmar

Blekinge



Energikontoren
SVERIGE den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete



Verksamhetsområden

• Energieffektivisering
• Därför att byggnader står för en 

tredjedel av all energianvändning i 
Sverige. 

• Hållbara transporter
• Därför här är beroendet av fossila 

bränslen störst.

• Förnybar energi
• Därför vi har en mycket stor 

potential i sydost inom främst 
bioenergi, solenergi och vindkraft

Energismarta 
hus

Beteende-
förändringar

Biogas
Effektivare 
transporter

Kraftvärme Vindkraft



Våra samarbetspartners

• EU
• Kommissionen, projektpartners, energikontor.

• Myndigheter
• Energimyndigheten, Trafikverket, Naturvårdsverket, 

Skolverket

• Regionalt/lokalt
• Regionförbund, länsstyrelser, kommuner, landsting, 

branschorganisationer, stiftelser, universitet, 
energikontor mm





Sol i Syd    2016-2019 april

.



Projektspecifika mål

• Kompetensutveckling i hela branschen (31/1, mars (arkitekter), 19 april (elnät, Ystad),  
2 maj (Karlshamn))

• Koncept framtagna för specifika branscher (småhus+industri)

• Info-material om säkerhet, upphandling, myndighetskrav etc (WS 21 sept 17)

• Uppdaterade regional mål och handlingsplaner

• Inventering av branschen och sysselsättningspotential

• Årlig uppföljning av solcellsanläggningar

• Nytt nätverk i Blekinge = Solstrålarna inom   

www.godahus.se



www.ichb.se

http://www.ichb.se/


Bakgrund

• Initiativ från regeringen för att öka 
takten i att ställa om till ett mera 
hållbart byggande

• Boverket har genom upphandling 
tecknat avtal med Svensk Byggtjänst 
att etablera och driva 
Informationscentrumet

• Samarbetsparter:
- IVL
- RISE
- Energikontoren Sverige
- SUST

• Boverket har klart finansiering tom 
2021. D
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Uppdraget ICHB

Främja:

• Ökad energieffektivisering
vid renovering och

• energieffektivt byggande

• användning av hållbara 
material

• låg klimatpåverkan

• livscykelperspektivet

Ekonomiskt Ekologiskt Socialt



• Skapa ett branschgemensamt
centrum för information om 
hållbart byggande

• Samla in, målgruppsanpassa
och sprida information som 
främjar ett mer hållbart 
byggande

• Vara en aktiv part för att 
stimulera branschen att 
bygga mer hållbart 

Målsättning  ICHB



Fokusområden

• Skapa en ”taggad” databas

innehållande information 

om hållbart byggande

• Utveckla guidelines/synteser 

som underlättar för 

beslutsfattare att bygga 

mera hållbart

• Samlingsplats för nätverk 

inom hållbart byggande



www.ichb.se

http://www.ichb.se/


Besök vår hemsida för mer information om vår verksamhet

energikontorsydost.se


