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EnergiRådgivarna
Lunchseminarium/webseminairum i samarbete med Miljöförvaltningen,
Stockholms stad, om det aktuella temat Nära Noll Energiregler.
Efter seminariet bjuder vi på midsommarlunch.
Kostnadsfritt även för dig som ännu inte är medlem i EnergiRådgivarna!
Mötet filmas vilket gör det möjligt att följa det på nätet och att se det
i efterhand.

Bli medlem
du också!
Läs mer om oss på
energiradgivarna.
com

• Hur nära noll blir Nära noll?
Onsdag 21 juni kl. 10:00 – 12:30
Stockholms stad, Fleminggatan 4, hörsalen, Stockholm
Mikael Näslund, Boverket, informerar om deras arbete med införandet av
Nära Noll Energiregler för nya byggnader i BBR. Han deltar därefter i ett intressant
panelsamtal om de nya reglerna tillsammans med Örjan Lönngren Stockholms stad,
Mari-Louise Persson Riksbyggen, Erik Dotzauer Fortum, Per Jonasson Svenska Kyl &
Värmepumpföreningen samt Eje Sandberg Sveriges Centrum för Nollenergihus/Aton.
Nära Noll Energireglerna ska implementeras redan under 2017 och en revidering ska ske
till 2021. Detta berättar Mikael Näslund från Boverket mera om.
I det efterföljande panelsamtalet diskuterar vi olika vinklingar på de nya reglerna;
hur kommer de påverka energianvändningen i framtida byggnader, har man gjort rätt
avvägningar avseende systemgränser, geografiska områden med mera. Och framför allt,
har man spänt bågen tillräckligt väl för att vi ska lyckas nå våra energisparmål?
Efter panelsamtalet bjuder vi på en enkel midsommarlunch.
Välkomna!

Anmälan till info@energiradgivarna.com senast måndag 19 juni 2017.
Meddela om du deltar på plats (kom senast 09:45) eller om du följer programmet på webben.
Du som deltar via nätet kan testa uppkopplingen från kl. 09:45. Du loggar in på webinariet genom en
länk som skickas på mejlen till dem som anmält sig. Efter inledarnas anföranden finns det chans även för
åhörarna på webben att ställa frågor. Seminariet kablas ut på youtube och där finns en chat-funktion
som det går att använda sig av.

Bli medlem i EnergiRådgivarna du också så får du många fler möjligheter att lära dig mera
om energieffektivisering – ett område där det händer mycket hela tiden!
Bli medlem i EnergiRådgivarna! Länk här till Anmälningsblanketten på hemsidan

