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Varmt välkomna

Information

• Delar av dagens möte kommer spelas in

• Sammanfattning på Energikontorets 
hemsida

• Genom att underteckna närvaron 
accepterar du detta



Energikontor Sydost

• Vi är offentligt ägda via Föreningen Energikontor 
Sydost, vars medlemmar är kommuner, landsting 
och regionförbund i Kalmar, Kronoberg och Blekinge 
län 

• Vi drivs utan vinstintresse 

• Vårt uppdrag är att stödja arbetet att
• öka andelen förnybar energi
• energieffektivisera byggnader, bostäder, transporter 

• Det gör vi i nära samverkan med företag och 
offentliga aktörer 

• Vårt arbetet finansieras av medel från svenska 
myndigheter och EU, samt regionala och lokala 
aktörer

Kronoberg Kalmar

Blekinge



Vi arbetar med klimat- och energifrågor

• Vi är runt 20 energiexperter

• Vi har kontor i 
• Oskarshamn

• Kalmar

• Karlskrona

• Växjö

Våra värdeord är att vi ska vara 

Engagerade Objektiva Drivande



Samarbetet är avgörande!

Vi måste samarbeta för att kunna förändra och 
förbättra! Här är exempel på aktörer som vi arbetar 
med:

• EU
• Kommissionen, projektpartners

• Myndigheter
• Energimyndigheten, Trafikverket, Naturvårdsverket, 

Skolverket, Konkurrensverket

• Nationellt
• Energikontor, föreningar, branschorganisationer, 

företag

• Regionalt/lokalt
• Regionförbund, länsstyrelser, kommuner, landsting, 

stiftelser, universitet, företag



Vi strävar efter ett hållbart energisystem

Vårt uppdrag är att hjälpa 
kommuner, landsting och 
regionförbund att uppnå sina mål 
inom 
• Förnybar energi

• En större andel av vår 
energianvändning ska komma från 
förnybara energikällor

• Energieffektivisering
• Minska behovet
• Minska användningen
• Effektivare användning



Arbetssätt

Strategiskt Främjande Stödjande
• Nätverk
• Remisser och strategier
• Demonstration av nya tekniker

• Fortbildning och seminarier
• Kampanjer och aktiviteter
• Rapporter och faktaunderlag

• Expertis
• Samordning
• Skriva och driva projekt



Energieffektivisering

• Projekt på G just nu inom 
energieffektivisering
• Streetlight EPC – energieffektiv belysning
• PRIMES – energieffektiv upphandling
• Save@work – spara energi på kontor
• Night Hawks – spara energi i butiker
• Ready - energieffektiv renovering av 

hyreshuslägenheter
• SWEBuild - utbildningskampanj för 

energieffektivt byggande

• GodaHus (nätverk)

Energismarta 
hus

Nya tekniker

Minska onödig 
energi-

användning
Utbildning

Energieffektiv 
renovering

Demonstration



Projekt: Energieffektiv utomhusbelysning

Inom EU (IEE) projektet Streetlight EPC ska 
Energikontor Sydost

• Informera och utbilda 
• Energieffektiviseringstjänster/EPC
• Upphandling
• Teknik

• Starta nätverk och samverkan

• Handla upp belysning som en energitjänst
• Kalmar kommun ska handla upp 2 områden
• Möjlighet att arbeta tillsammans med oss!!
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Projekt: Energieffektiv utomhusbelysning

Besök vår hemsida för mer information 
om:

- Belysning

- Energitjänster/EPC

- Bilder från belysningsdagen

och mycket, mycket mer! 

www.energikontorsydost.se/energitjanster-epc
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Kontakt mig gärna! 

Christel Liljegren
Avdelningschef Projekt

0706-208 308

christel.liljegren@energikontorsydost.se

www.energikontorsydost.se

mailto:christel.liljegren@energikontorsydost.se
http://www.energikontorsydost.se/

