INBJUDAN för er som ännu inte anmält er till workshop i ett
projekt tillsammans med SKL, finansierat av Energimyndigheten.

Energifrågan i bygglovsprocessen
Många kommuner verkar på olika sätt för energieffektivt byggande. I takt med att byggreglerna skärps blir
det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till både minimiregler och högre krav från
byggherrarna. Det främjar också en seriös konkurrens.
Nu har du möjligheten att delta i en workshop om den nya bygglovsprocessen! Ta chansen att delta för att ge
dina synpunkter och idéer på hur bygglovsprocessen ska utformas inför framtiden.
Under första delen diskuteras hur kommuner och entreprenörer kan arbeta för att säkerställa att
byggnaders energiprestanda uppfyller energikraven. Dessutom diskuteras Boverkets förslag att flytta
tillsynen av energiprestanda till energideklarationssystemet. Du har möjlighet att bidra med dina tankar
och förslag kring detta.
Därefter diskuteras och presenteras ”Energihjälpen” – ett formulär SKL tagit fram tillsammans med SVEBY.
Detta formulär syftar till att underlätta kommunens granskning och vara ett stöd för byggherrens
egenkontroll av att aktuell byggnad har förutsättningar för att uppfylla lagkrav för energianvändning.
Alla som anmäler intresse att delta kommer få formuläret Energihjälpen samt resultat från intervjuer med
21 kommuner och 18 entreprenörer, vilket bland annat ger en inblick i hur det går till i byggprocessen idag.
Anmäl dig senast 25 mars via länken, alternativt via E-postadressen nedan.
Sprid gärna denna inbjudan till dina kollegor och andra som jobbar med frågor inom bygglovsprocessen.

Varmt välkommen till denna workshop!
Datum

Torsdag, 28 mars 2019, kl 09:00-12:00

Plats

CIT Energy Management, Sven Hultins gata 9C (Chalmers Industriteknik reception), Göteborg

Målgrupp

Ansvariga för bygglov & energifrågor i kommuner & andra berörda aktörer i byggbranschen

Kostnad

Kostnadsfri för representanter från kommuner & andra berörda aktörer i byggbranschen
Vi bjuder på lunch efteråt för de som önskar. Meddela detta i länken nedan

Anmälan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1InotSOWDaVA24wUo1-02mqFZdfqOeJcJSMXdirvcDtt1iw/viewform?usp=sf_link

eller markus.lundborg@cit.chalmers.se inkl. svar om du vill bli bjuden på lunch och om du
önskar vegetariskt alternativ samt har några matpreferenser, allergier.
Kontakt

Markus Lundborg, CIT Energy Management
markus.lundborg@cit.chalmers.se , 070-571 09 23

Program för dagen
08:30

Kaffe och samling

09:00

Inledning & sammanhang
Syftet med dagen och initiativet

Åsa Wahlström, CIT Energy Management
Boverkets förslag att tillsynen av energiprestanda flyttas till
energideklarationssystemet

Åsa Wahlström, CIT Energy Management

Så här går det till i 21 kommuner vid hantering av energikrav

Markus Lundborg, CIT Energy Management
09:30

Workshop 1

10:30

Formuläret ”Energihjälpen”, presentation & upplägg av innehåll

10:45

Workshop 2

11:45

Summering

12:00

Dagen avslutas med lunch som CIT bjuder på

Vad kan göras bättre?
Markus Lundborg, CIT Energy Management
Kan energihjälpen vara ett bra verktyg?
Vad händer nu?

