
 

 
 
Vi arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och 
hållbar regional utveckling. 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.  

 
 

Välkommen till ett seminarium om systematiskt  
energiarbete för kommunala fastigheter 

Kommuner slösar bort 500 
miljoner per år – Hur ska vi 
jobba med effektivisering? 
Bara i Skånes kommuner räknas den onödiga 
energinotan p.g.a. brist på effektivisering till 
500 miljoner kronor – per år. Varför händer 
det inte mer i kommunernas 
energieffektiviseringsarbete? 

Det saknas varken lönsamma åtgärder eller 
finansieringsmöjligheter, men någonstans i 
genomförandet tar det ändå stopp. På den här 
dagen får vi höra om erfarenheter från Skånes 
kommuner, Energiexperten Daniel Svensson 
tipsar och möjlighet till finansiering av 
effektivisering via Gröna lån. 

Vem riktar sig dagen till? 

Du som arbetar med fastigheter som tekniker, chef, 
ekonom, byggchef, energieffektivisering och 
hållbarhetsfrågor.  

Se program på nästa sida  

SEMINARIUM  
DATUM:  29 november 2019 
TID: 8.30 – 15.00.  
Kaffe och smörgås serveras från kl. 08.30 
PLATS: Kalmar Stadshotell  
ANMÄLAN: Klicka här 
Lunch och fika ingår i det kostnadsfria eventet. 
Vid uteblivet deltagande debiteras en avgift på 
500 kr. Begränsat antal platser.  
Sista anmälningsdag 25/11 
 
”Det var bland de bästa föreläsningar inom 
energieffektivisering för fastigheter jag har hört 
på länge. Många saker vi kan plocka direkt in i 
vår verksamhet” sa Marcus Olsson, 
fastighetschef i Mönsterås efter förra 
seminariet i maj. 

https://simplesignup.se/event/158641
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Kom igång med energieffektivisering  

Program 29 november 2019 

8:30-9:00 Hållbart fika står framdukat, registrering 

9.00-9.30 Inledning - Välkomna 
Lena Eckerberg, Lidia Salame, Johan Milton och Tommy Lindström, Energikontor Sydost 

9.30-10.00 Hur ser verkligheten ut i Skånes kommuner?  
Hanna Saavola, Tillväxtstrateg, Länsstyrelsen Skåne 

10.00-11.00 Smart och resurseffektiv energioptimering i en mindre kommun.  
Daniel Svensson, VD och affärsutvecklingschef / Energy Service Management 

11.00-11.10 Bensträckare 

11.10-11.40 Smart finansiering av effektivisering via Gröna Lån 
Hur har andra gjort? Goda exempel från Kalmar kommun.  
Vad krävs för att få lån, hur gör man? 
Ann Sörman, Gröna Lån, Kommun Invest, Maria Björkman, Kalmar kommun 

11.40-12.00 Hur går vi vidare? Sammanfattning och introduktion till eftermiddagen. 

12.00-13.00 Lunch  

13.00-14.30 Workshop med Daniel Svensson 

Hur kommer vi igång med energieffektiva investeringar på hemmaplan? 
Vi går igenom de tre första stegen. 
 

14.30- 
slut senast 
15:00 

Avrundning, fika och eftersnack på Kalmar Stadshotell.  

 

Arrangör är Energikontor Sydost inom ramen för EMPOWER som ska bidra till att nå EU:s klimatmål 
genom att minska CO2-utsläppen från byggnader med hjälp av ny teknik för uppföljning och 
styrning av energianvändningen, samt en mer energieffektiv fastighetsförvaltning. Projektet 
medfinansieras av Energimyndigheten.  ACT NOW ökar kunskapen inom energistyrning och 
investeringsmöjligheter för privata och offentliga fastighetsägare, i syfte att främja 
energieffektivisering i byggnader. Projektet medfinansieras av Länsstyrelsen Kalmar.  

För oss på Energikontor Sydost är det viktigt att genomföra hållbara event och vi följer vår 
checklista för hållbara event  där vi bl.a. har kranmärkt oss.  

 

 

             

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/276400_Checklista_H%C3%A5llbart_event.pdf?1552914805
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