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Energi-
effektivisering
- att använda energin på 
effektivast möjliga sätt

Förnybar
energi

- att en större andel av vår 
energianvändning ska 
komma från förnybara 

energikällor

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vår vision är ett hållbart energisystem i sydost och allt vi företar oss är ett led i vår strävan att uppfylla den. Vi verkar inom områdena Energieffektivisering och Förnybar energi.



Kort om oss

Tommy Lindström - Lena Eckerberg - Johan Milton



Program

Presentatör
Presentationsanteckningar
Finns det väsentliga projektspecifika mål som är intressant att lyfta framHur är det till nytta för våra medlemmar?Till ex X kommuner ska ta fram ny policyX SMF ska inför energiledningssystem



Energikontor Sydost

• Uppdrag att arbetar med förnybar energi och 
energieffektivisering 

• Ska samverka med företag och offentliga aktörer 
• Är en organisation utan vinstintresse 
• Ägs av en förening där kommuner och regioner i 

Blekinge, Kalmar och Kronobergs län är medlemmar
• Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel 

från svenska myndigheter och EU

Kronoberg Kalmar

Blekinge

Presentatör
Presentationsanteckningar
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med företag och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partner.Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och regionförbund i sydost. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.Vår roll är att vara en flexibel plattform för hållbar energi i hela sydostregionen som föreslår finansiering och stärker kontakterna mellan universitet, näringsliv och kommun inom förnybar och energieffektivt byggande. 



Ett aktiebolag som ägs av en förening

MEDLEMMAR I FÖRENINGEN/ÄGARE
- 25 kommuner, 3 regioner
SVERIGE

- 15 Energikontor
EUROPA
- Över 300 Energikontor

28 anställda
604 204 invånareEnergikontor Sydost

120 anställda
10 230 185 invånare

2500 anställda
508 miljoner invånare



Våra mål

• Energieffektivisering
• Minska behovet
• Minska användningen
• Effektivare användning

Därför att byggnader står för en tredjedel av all 
energianvändning i Sverige.

• Förnybar energi
• En större andel av vår energianvändning ska 

komma från förnybara energikällor



Arbetssätt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi arbetar på flera plan:Strategiskt och i framkant av utvecklingenNätverkRemisser och strategierDemonstration av nya teknikerFrämjande och kunskapshöjandeFortbildning och seminarierKampanjer och aktiviteterRapporter och faktaunderlagStöd och rådgivningExpertisSkriver och driver projektSamordning



Våra samarbetspartners

• Internationellt
• EU-kommissionen, projektpartners, 

energikontor.

• Nationellt
• Energimyndigheten, 

Naturvårdsverket, Tillväxtverket
• Energikontoren Sverige

• Regionalt/lokalt
• Regioner, länsstyrelser, kommuner, 

branschorganisationer, stiftelser, 
universitet, mm

Nationellt

Regionalt

Lokalt

• Energimyndigheten
• SKL, Naturvårdsverk, 

Tillväxtverket m.fl.
• Nationella nätverk

• 15 regionala energikontor
• Regionala nätverk
• Samverkan offentliga + 

näringsliv och lärosäten

• 240 energi & 
klimatrådgivare

• Lokala nätverk
• SMF (små och 

medelstora företag)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Energikontoret har många olika samarbetspartners och uppdragsgivare som återfinns på olika myndighetsnivåer.Inom EU finns den större delen av de samverkanspartners som Energikontoret har i sina projekt. Främst består de av andra Europeiska energikontor, men det kan även vara andra företag och organisationer som valt att delta inom olika projekt.På nationell nivå i Sverige är Energimyndigheten den största uppdragsgivaren, men en betydande del av de uppdrag som Energikontor Sydost får kommer även från Tillväxtverket och Naturvårdsverket. På det nationella planet så sker det också en mycket stor samverkan mellan Energikontor Sydost och de 14 övriga energikontoren som finns i Sverige.På det lokala och regionala planet arbetar energikontoret med regionala och lokala aktörer för att sprida och förankra de resultat som tas fram i olika projekt genom att anordna föreläsningar, seminarier och bilda nätverk. Man försöker även hitta samverkanspartners som vill vara med och delta i de nationella och regionala delarna av olika projekt.



Energieffektivisering

• Nätverk
• GodaHus (bygg och fastighet)
• ByggEEss (fastighetsägare)
• Energinät Blekinge (industri)
• EESågiSyd (sågverk)
• EELivS (livsmedelshandlare)

• Projekt
• Act Now - energistyrning och investering
• Cirtoinno - cirkulär ekonomi inom turism
• Empower - energimätning i byggnader
• One stop shop - energirenovering småhus
• Ready - renovering av hyreshusfastigheter
• SB Well - hållbar wellbeing-turism
• Support - stöd för kommuners klimatarbete)
• TRIS - industriell symbios

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dessa är de projekt och nätverk vi driver just nu



EU och Sveriges mål

EU importerar hälften av sitt energibehov utanför EU
Kostnad: 1 miljard Euro – per dag.....
40% av all energianvändning går till byggnader



EU och Sveriges mål

Till 2030;
• de inhemska utsläppen av växthusgaser ska minskas med minst 40 % jämfört 

med 1990
• andelen förnybar energi ska vara minst 32 %
• energieffektiviteten ska öka med minst 32,5 %. 
• Målet om sammanlänkning av elnät har fastställts för att förbättra 

försörjningstryggheten och bör senast 2030 vara 15 % i varje enskild 
medlemsstat. 

• Koldioxidutsläppen från personbilar ska minska med 37,5 % till 2030 jämfört 
med 2021, från lätta lastbilar med 31 % jämfört med 2021 och från tunga 
lastbilar med 30 % jämfört med 2019.



De föreslagna regionala 
energieffektiviseringsmålen i Kalmar Län

Ted Sjödahl
Energi och Klimatstrateg
Länsstyrelsen Kalmar



Smart och resurseffektiv energioptimering

Daniel Svensson
Vd och Affärsutvecklingschef
Energy Service Management



Paneldiskussion

• Vilka faktorer blir avgörande för kommunernas arbete med 
energieffektivisering?

• Vad måste hända nu för att kunna nå målen?
• Varför är energieffektivisering så viktigt?
• Hur får vi våra politiker att förstå och stötta vårt arbete?
• Vilka aktörer och åtgärder behöver stötta kommunernas arbete? Hur?
• Om jag vore energiminister........



Kommande studieresa

100 % Climate Neutrality Conferens
Sonderborg - 30 sep - 2 okt

• YOUTH delegations – young 
people between 15 – 25 years

• Act Now - cities and partners
• SDU TEK – technology, research, 

scientists
• DTU/AAU CITIES – scientists, 

business & demo projects 
• Energibyerne.dk – 7 leading 

Danish energy cities
• SmartEnCity Network

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett exempel på studieresa som vi arrangerar i våra projekt. Denna konferens arrangeras vart annat år i Sonderborg. Ca 200 personer beräknas komma. Föreläsningar och Workshops mm.



Tack!
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