
Ungefär 80 procent av de svenska småhusen är 
över 30 år gamla och i behov av renovering. Detta 
ger ett unikt tillfälle att implementera kostnads-
effektiva åtgärder som kan sänka energianvänd-
ningen och utsläppen av växthusgaser. Tyvärr är 
dock den nuvarande takten på energi renoveringar 
av småhus långsam, på grund av olika hinder. 

På Linnéuniversitetet driver vi två projekt där det 
övergripande målet är att utveckla, implementera 
och testa en så kallad one-stop-shop-affärsmodell 
(OSS) för energirenovering av småhus. Läs mer 
på Lnu.se/onestopshop och Lnu.se/innovate.

Är du intresserad av att erbjuda en sådan tjänst, 
eller vill du bidra till att vidareutveckla koncep-
tet? Välkommen att delta i en nationell workshop!

Mer information
• Tid: onsdag 13 november 2019 kl 12–17
• Plats: sal M1050, hus M, Linnéuniversitetet, 
Växjö 
• Föreläsningarna kommer att hållas på engelska
och svenska
• Deltagandet är gratis, inklusive lunch och fika
• Anmälan senast onsdag 6 november via  
Lnu.se/smahusrenovering2019

Kontakt
• Professor Krushna Mahapatra, institutionen för 
byggd miljö och energiteknik, Linnéuniversitetet
• Lnu.se/personal/krushna.mahapatra
• E-post krushna.mahapatra@lnu.se
• Tel 072–243 58 63

Program
kl 12.00–13.00 registrering och lunch

kl 13.00–14.00 del 1
• Introduktion 
Professor Krushna Mahapatra, Linné universitetet
• Fishbowl-diskussion: Vad är one-stop-shop
(OSS), vilka är kunderna, vad är nyttan för olika 
aktörer?  
Moderator: dr Brijesh Mainali, Linnéuniversitetet

kl 14.10–15.10 del 2
• Best practice-exempel

- Danmark 
Bahram Dehghan, Frederikshavn kommune
- Norge 
Trond Haavik, Segel AS
- Sverige, förslag på modell 
Krushna Maha pat ra, Linnéuniversitetet

• Frågor och diskussion

kl 15.10–15.25 fika

kl 15.25–16.00 del 3
• Parallella gruppdiskussioner

- Alternativa affärsmodeller, koordinering och 
förvaltning av OSS  
Koordinator: Johan Milton, Energikontor Sydost
- Roller för kommuner och andra aktörer
Koordinator: Magnus Jonasson, Växjö kommun

kl 16.00–17.00 del 4
• Interaktiv session: policy-åtgärder och  
-lösningar

Villaägare? Byggföretag? 
Hantverkare? Installatör? 
Konsult? Bank? Mäklare?

One-stop-shop-affärsmodeller 
för energirenovering av småhus

13 november 2019 • Nationell workshop om

Med stöd från Europeiska unionens 
program Horisont 2020         



About 80 per cent of Swedish detached houses 
are more than 30 years old and in need of reno-
vation. This provides a unique opportunity for 
cost-efficient implementation of energy efficiency 
measures to significantly reduce primary energy 
use and greenhouse gas emissions. However, the 
rate of energy renovation of detached houses is 
rather slow, due to several hindrances.

At Linnaeus University, we run two projects that
aim to develop, implement and test a one-stop-
shop (OSS) business model for energy renovation
of detached houses. Read more at Lnu.se/en/
onestopshop and Lnu.se/en/innovate.

Are you interested in offering such a service, or 
would you like to contribute to further develop 
the concept? Welcome to participate in a national 
workshop!

More information
• Time: Wednesday 13 November 2019 at 12–5 pm
• Place: Room M1050, building M, Linnaeus 
University, Växjö 
• The presentations will be in English and Swed-
ish
• Participation is free of cost, including lunch and 
coffee
• Registration by Wednesday 6 November at the 
latest, through Lnu.se/smahusrenovering2019

Contact
• Professor Krushna Mahapatra, Department of 
Built Environment and Energy Technology, Lin-
naeus University
• Lnu.se/en/staff/krushna.mahapatra
• E-mail krushna.mahapatra@lnu.se
• Tel +46 (0)72–243 58 63

Program
12.00–1.00 pm registration and lunch

1.00–2.00 pm session 1
• Introduction 
Professor Krushna Mahapatra, Linnaeus University
• Fishbowl discussion: What is one-stop-shop
(OSS), who are the customers, what are the ben-
efits for different actors? 
Moderator: Dr Brijesh Mainali, Linnaeus University

2.10–3.10 pm session 2
• Best practice examples

- Denmark 
Bahram Dehghan, Frederikshavn municipality
- Norway 
Trond Haavik, Segel AS
- Sweden, a proposed model 
Krushna Maha pat ra, Linnaeus University

• Questions and discussion

3.10–3.25 pm coffee break

3.25–4.00 pm session 3
• Group discussions (in parallel)

- Alternative business models, coordination and 
management of OSS
Facilitator: Johan Milton, Energikontor Sydost
- Roles of municipalities and other actors
Facilitator: Magnus Jonasson, Växjö municipality

4.00–5.00 pm session 4
• Interactive session: policies and solutions

House-owner? Builder? 
Craftsman? Consultant? 
Installer? Bank? Broker?

One-stop-shop business models for 
energy renovation of detached houses

13 November 2019 • National workshop on

Med stöd från Europeiska unionens 
program Horisont 2020         


