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Organisation

Energikontoret i Mälardalen är samordnande och ansvarar för projektledning och administrering av projektet. 
Energikontoret Östra Götaland ansvarar för projektets genomförande i Östra Götaland. Medfinansiärer i projektet 
och kommunala tjänstemän bildar en referensgrupp som är med och tar fram utbildningen och kursmaterial.

Målgrupp

Syfte

Stimulera efterfrågan bland privatpersoner och kommuner för att bygga och renovera små- och flerbostadshus 
enligt lågenergihusnormerna.

Mål

Utbilda minst en tjänsteman per kommun och en politiker om lågenergihus.
Anordna 2-3 kvällsseminarium med minst 15 deltagare. 
Sekundärt mål att starta upp nätverk i de medverkande länen.

Genomförande/metod

Målgrupp 1: Två till tre seminarier per län kommer att anordnas dagtid under våren 2011 för berörda 
tjänstemän tillsammans med de kommunala energi- och klimatrådgivarna och politiker om energieffektivt 
byggande.

Efter seminarietillfället kommer ett studiebesök per län att anordnas under hösten 2011, där deltagarna får 
möjlighet att besöka ett befintligt lågenergihus. Studiebesöket kommer att vara upptakten till nätverk i länen. 
Behovet av nätverk lyfts fram i allt fler sammanhang. Energikontoren kommer att stötta nätverket inledningsvis och 
hjälpa till med att hitta en fungerande samarbetsform utifrån engagemang och intresse i länen. En inventering av 
önskemål och intresse för nätverkets utformning och aktiviteter kommer att ske i samband med utbildningarna.

Målgrupp 2: I anslutning till utbildningarna för de kommunala tjänstemännen kommer kvällsföreläsningar att 
erbjudas allmänheten. Föreläsningarna kommer att äga rum i de regioner i länen där mycket nybyggnation av småhus 
är inplanerade. Målgruppen för kvällsföreläsningarna är privatpersoner som funderar på att bygga hus eller har ett 
allmänintresse för frågan. Till dessa träffar kommer även de bankmän som arbetar med bolån på de lokala bank-
kontoren att bjudas in, liksom mäklare som också har ett fortbildningsbehov på området. 

Målgrupp 1: Kommunala tjänstemän och politiker 
Målgrupp 2: Allmänheten, mäklare och bankmän. 


