INBJUDAN:

Vilken energinivå ska kommunen arbeta med?
Det kommunala arbetet med energieffektivisering har under senare år varit framgångsrikt.
Flera kommuner i landet har aktivt stimulerat till ett ökande byggande av lågenergihus.
Många har i sina klimat- och energistrategier fastställt energinivåer för nyproduktion av
byggnader som ligger långt under det statliga regelverket, BBR.
Kommunernas metoder och val av verktyg för att arbeta med energieffektivisering varierar
högst väsentligt. Vanliga verktyg som används är energikrav vid tomtförsäljning och krav
som ställs på kommunägda fastighetsbolag.
En av de kommuner som ligger i fronten är Västerås stad som med ett strukturerat och
målmedvetet arbete lyckats sänka energianvändningen i nyproducerade byggnader kraftigt.
Genom att ställa krav vid markanvisning och vid tomtförsäljning har hela den lokala
marknaden ställt om.
I denna workshop försöker vi diskutera vilka energinivåer som är lämpliga för kommuner i
vårt län. Vi belyser och diskuterar några olika metoder som används för att styra och
stimulera till produktion av lågenergihus.
Frågeställningar som behöver diskuteras är:
- Vilken energinivå är strategisk för Dalarnas kommuner?
- Vilka metoder används för att styra/stimulera nyproduktion av lågenergibyggnader?
- Hur ser modeller ut för energikrav vid tomtförsäljning?
När:

4 sept 9.00 – 12.00

Plats:

Näringslivets Hus, Falun

Målgrupp:

Ansvariga i resp. kommun. Antalet bör begränsas till 3 personer per inbjuden
kommun. Förslagsvis finns politiker, ansvarig tjänsteman och representant från
kommunala bostadsbolaget med i gruppen.

Anmälan:

Till Ola Bergeå ola.bergea@falun.se eller Åke Persson
ake.persson@lansstyrelsen.se

Workshopen arrangeras i ett samarbete mellan Falu kommun, projektet MountEE och
Byggdialog Dalarna.

PROGRAM
8.45 – 9.15

Kaffe

9.15 – 9.20

Välkommen, inledning, bakgrund
Richard Holmqvist, Miljörådets ordförande Falu kommun

9.20 – 10.00

Hur arbetar kommunerna med energikrav? En översikt.
Eje Sandberg, Aton Teknikkonsult AB

10.00 – 10.40

Västerås Stads koncept för lågenergihus och resultat från projekt
Herrgårdsängen.
Bo Göransson, Fastighetskontoret Västerås Stad
Energikrav i kommuner.
Hans Derenkow, Fastighetskontoret Västerås Stad

10.40 – 10.50

Paus

10.50 – 11.10

Energikrav i kommuner, exempel och diskussion
Gunnar Israelsson, Kommunledningskontoret Mora kommun
M fl.

11.10 – 12.00

Hur arbetar kommunerna med energikrav och lågenergihus?
Slutdiskussion, alla

