
Vi ber er att
• Ha mikrofonen och kamera avstängd när du inte pratar
• Ställ frågor i chatten, så tar vi dem vid frågestunden

Välkomna till samverkan
Värdeskapande fastighetsförvaltning



Johan Milton
Arbetar med 
energieffektivisering i 
fastigheter och solenergi.
Gruppchef för projektledare.

Lena Eckerberg
Arbetar med EU-
finansiering, 
energieffektivisering, 
regional utveckling och 
beteendefrågor.

Tommy Lindström
Arbetar med 
energieffektivisering i 
fastigheter och företag samt 
beteendefrågor. 

Stefan Olsson 
Arbetar med energieffektiva 
byggnader och solenergi. 
VD i föreningen Goda Hus.

Ted Sjödahl
Länsstyrelsen Kalmar län
Energi- och 
klimathandläggare



Dagens program

Intro Värdeskapande fastighetsförvaltning
Energieffektivisering i Sydost
Genomförande-exempel av storskalig energieffektivisering
Finansiering av hållbara investeringar
Frågestund
Avslutning



På väg mot ett hållbart 
energisystem



Vårt uppdrag är att verka för att
• energi ska användas på effektivast möjliga sätt
• att andelen förnybar energi ska öka



Bakgrund

Kommuner och regioner 
i Sydost tar år 1999  
initiativ att bilda 
Energikontor Sydost 

Bolaget ägs av en förening där alla 
25 kommuner och de tre 
regionerna i Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län är medlemmar.



Vi är en del av något större

Väst

120 anställda
10 230 185 invånare

2500 anställda
508 000 000 invånare

28 anställda
604 204 invånare



Energieffektiva byggnader, 
system och verksamheter

• Vid byggnation, renovering och installationer
• Vid drift av system och service
• I verksamheten i byggnaden
• I beteenden och vanor

Vi verkar för att energi ska användas effektivt inom 
alla områden i samhället.



Värdeskapande fastighetsförvaltning

Budgetstyrd förvaltning  Behovsstyrd och värdeskapande förvaltning

• LCC-perspektiv enligt underhållsplanen
• Helhetsgrepp och större insatser – lägre inköpskostnader
• Medel från underhållsbudgeten återinvesteras
• Energibesparingar bidrar till finansieringen

• Ett systematiskt energieffektiviseringsarbete med energiuppföljning



Värdeskapande fastighetsförvaltning
Visionen

• 2025 metoden Värdeskapande 
Fastighetsförvaltning är väl förankrat i alla 
kommuner i regionen 

• 2030 har vi minskat energianvändningen och 
klarar de lokala, regionala och nationella mål



Från förra mötet

• Möten och studiebesök
• Erfarenhetsutbyte

o Goda exempel
o Mindre bra erfarenheter
o Energistatistik, nyckeltal
o Presentation av energistatistik

• Egenproducerad energi
• Energiuppföljningssystem



Kartläggning av energiuppföljningssystem i 
fastigheter i Blekinge

Mål effektivisering 100%

Strategi och handlingsplan

🥰🥰



Kartläggning av energiuppföljningssystem i 
fastigheter i Blekinge

Resurser

Ja Delvis Nej

😐😐



Kartläggning av energiuppföljningssystem i 
fastigheter i Blekinge

Politisk efterfrågan

Ja Delvis Nej

🙄🙄



Kartläggning av energiuppföljningssystem i 
fastigheter i Blekinge

Beräkningsmetod

LCC Blandat Pay-Off

😟😟



Kartläggning av energiuppföljningssystem i 
fastigheter i Blekinge
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😉😉



Kartläggning av energiuppföljningssystem i 
fastigheter i Blekinge

😮😮
Samlas alla energileverantörers 
energidata till ett system?

50 %



Kartläggning av energiuppföljningssystem i 
fastigheter i Blekinge

😎😎



Regionala mål

* År 2030 har klimatpåverkan för nybyggnad och 
ombyggnad av byggnader och fastigheter i Kalmar län
minskat i ett livscykelperspektiv.

Åtgärder
- Reducera betong och stål vid nybyggnad och 
ombyggnad och bygg mer med trä.
- Öka återbruket av byggnadsmaterial.

Regeringen planerar att införa krav på
klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader
från och med den 1 januari 2022.



Regionala mål

* År 2030 har energianvändningen i bostads- och 
fastighetssektorn i Kalmar län minskat med 30 
procent från 2005 års nivåer. 

Åtgärder
- Öka energieffektiviseringen i kommunala fastigheter
genom EPC projekt.
- Bra underlag för beslut. Börja med att mäta
byggnadens energianvändning och för statistik. Nyttja
det underlag som finns, exempelvis
energideklarationer bättre. 

Nyttja stödsystem, bidrag för att finansiera
energieffektiviserande åtgärder, exempelvis nya REN 
stödet för flerbostadshus.



Energieffektiviseringsstöd för flerbostadshus
Förslag från finansdepartementet mars 2021 – deadline remiss 23 maj

• hyres- och bostadsrätter (ej ägarlgh)
• ansökan från 1 augusti (före åtgärd per byggnad, påbörjas inom 6 mån - klart 

inom 2 år)
• Krav > 100 kWh/m2,A-temp primärenergital ("brett anslag men inte ökat 

effektbehov")
• Energieffektivisering minst 20%
• 30, 40 eller 50% bidrag för merkostnader för EE (beror på storlek på företag)
• "åtgärder och kostnader skall vara godkända av oberoende expert"
• Bivillkor: varsamhet och samverkan med utb/arb.förm-lärlingar
• "40% betalas vid godkänd ansökan"
• Boverket betalar ut, följer upp, utvärderar+tar fram vägledningar
• Länsstyrelserna administrerar och sköter tillsyn

LÅGAN där GodaHus deltar kommer att skicka svar på remiss-
Skicka inspel till stefan.olsson@godahus.se senast 19 maj!

mailto:stefan.olsson@godahus.se


Genomförande-exempel av storskalig 
energieffektivisering
Exempel från en kommun i Hälsingland

Håkan Olsson, Caverion
Olaf Jung, Nordanstigs Bostäder AB



Finansiering av 
nödvändiga åtgärder i  
ett kommunalt bestånd

Håkan Olsson 
Caverion
20210427



Förvaltning och projekt i norra
Europa
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Company presentation 2020
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>30,000
Byggnader under 
vårt ansvar

16,000
Anställda

>10,000
Byggnader digital 
övervakade

Försäljning per land

Sverige 21%

Finland 18%

Norge17%

Tyskland 17%

Industri10%

Österrike 9%

Danmark 5%
Övriga länder 3%

EUR 2.1 
miljarder
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i 11 länder
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Svensk kommun och kommunalt bostadsbolag
(Projekttid: 2018-2024)

• Ökande Energi- och 
Underhållsskulder

• Önskan att nå klimatmål på tid
• Behov av översikt
• Samhällsfastigheter och 

flerbostadshus
• 66 byggnader
• Cirka 105.000 kvm
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Vad är viktigt?

• Minskad underhållsskuld
• Effektiv drift 
• Uppnådda miljömål 
• Nöjda ägare och hyresgäster
• Ekonomisk balans
• Uppföljning av resultat
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Hur skall vi betala?

• Underhållsskulden med 
befintliga resurser?

• Miljömål på tid? (Agenda 2030, 
nationella mål, regionala mål)?

• Hur får jag en ekonomisk 
förutsägbarhet (Hur vet jag att 
jag kan betala)?

• Hur skall investeringen 
hanteras ekonomiskt?

• Hur vet jag att besparingen 
faller ut?



Arbetsmodell – Fast pris, garanterad 
energiprestanda

30

2018-2019 2020-2023 2024-

Inventering

• Energi och underhållsåtgärder
• Inventeras
• Projektvolym diskuteras fram
• Fast pris 
• Garanti energiprestanda

Genomförande

• Åtgärder installeras
• Lånet ropas av

Uppföljning

• Besparingsgarantin följs upp
• Ekonomi och Klimatmål följs upp
• Nya målsättningar 
• Kostnader hålls nere
• Investering säkras

Lån 
aktiveras 



Snabbt genomförande nödvändigt för 
ekonomisk balans  

31

År

2-4 årInventering Garantiåtagande och kompetensöverföring

2018-2019 2020-2023 2024-

Energikostnad

BETALAR PROJEKTET
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Lönsamma åtgärder i vissa byggnader betalar
för mindre lönsamma åtgärder i andra
byggnader
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Investeringsplan kommunfastigheter | april 
2020

Mätvärdes-
insamling Solceller Vinds-

isolering Belysning Värme Värmepump Ventilation Kyla Styr & 
regler

El (motorvärmare, 
torkskåp)

SUMMA

2020 1 247 tkr 3 873 tkr 303 tkr 1 810 tkr 423 tkr 3 771 tkr 6 779 tkr 0 tkr 2 105 tkr 310 tkr 20 621 tkr

2021 288 tkr 2 302 tkr 92 tkr 2 513 tkr 2 070 tkr 0 tkr 12 249 tkr 0 tkr 3 222 tkr 0 tkr 22 736 tkr

2022 240 tkr 0 tkr 462 tkr 2 368 tkr 88 tkr 1 637 tkr 9 452 tkr 0 tkr 3 470 tkr 0 tkr 17 717 tkr

2023 607 tkr 0 tkr 1 098 tkr 4 593 tkr 1 625 tkr 3 691 tkr 9 682 tkr 1 432 tkr 4 298 tkr 0 tkr 27 027 tkr

Summa 2 382 tkr 6 174 tkr 1 955 tkr 11 285 tkr 4 206 tkr 9 099 tkr 38 161 tkr 1 432 tkr 13 096 tkr 310 tkr 88 101 tkr
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Ekonomiskt upplägg 
Kommunfastigheter

1. Grönt lån Kommuninvest

2. 0,2-0,3% ränta

3. 2 års fast ränta

4. Avropar lånet utifrån leverantörens fakturaplan

5. Amorteringsfritt över genomförandetiden (4 år)

6. Därefter speglar amorteringarna 
avskrivningstiderna (K3)

7. Till vad skall besparingarna gå?



Fastställd investeringsplan bostadsbolag | 
april 2020

Mätvärdes-
insamling Solceller Vinds-

isolering Belysning Värme Värmepump Ventilation Styr & 
regler

El (motorvärmare, 
torkskåp)

SUMMA

2020 2 053 tkr 2 718 tkr 4 344 tkr 1 867 tkr 9 156 tkr 3 452 tkr 731 tkr 2 795 tkr 937 tkr 28 054 tkr

2021 2 208 tkr 0 tkr 811 tkr 3 014 tkr 9 326 tkr 0 tkr 4 052 tkr 5 229 tkr 0 tkr 24 640 tkr

2022 693 tkr 0 tkr 505 tkr 2 043 tkr 2 248 tkr 8 585 tkr 73 tkr 1 053 tkr 0 tkr 15 201 tkr

2023 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Summa 4 953 tkr 2 718 tkr 5 660 tkr 6 924 tkr 20 731 tkr 12 037 tkr 4 856 tkr 9 078 tkr 937 tkr 67 895 tkr
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Ekonomiskt upplägg 
bostadshus

1. Lånebeloppet ropas av under 4 års 
genomförande

2. Amortering från start

3. Fast ränta 3 år 

4. Låneränta O,19%  

5. Projektet hanteras som ett separat projekt på 
fastighetsnivå

6. Konterar alla kostnader på varje fastighet

7. Regelbundna ekonomiavstämningar
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Sammanfattning
Allmänt
1. Genomförande på ett fåtal år viktig för ekonomisk 

balans
2. Projektvolymen beslutas och förankras först när 

byggnaderna är genomgångna
3. Fast pris och garanti på energiprestanda

Nordanstigs kommun/Nordanstigsbostäder AB
1. Lån togs för hela investeringen 
2. Amorterings- och räntekostnader speglar 

besparing
3. Diskussion innan projektstart om var överskottet 

hamnar och hur överskottet följs upp
4. Tydliga målsättningar med projektet styrde beslut 

om projektvolym 



Tack! 

hakan.l.olsson@caverion.com
070-2472981
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Tema: Upphandling
Hur ska man upphandla för att få rätt resultat av de 
investeringar som ska göras?

Prel datum 2 juni 2021. kl 10-12. Online.

Nästa tillfälle

Värdeskapande fastighetsförvaltning



Tack för idag!
Fler webbinarium och aktiviteter på

www.energikontorsydost.se 
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