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Energideklarationer
och effektiva åtgärder
– hur hänger det ihop?
Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress
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Hur gör vi energideklarationer
till färdplaner för ett hållbart
samhälle?
Under årets kongress i Uppsala konsert & kongress den 3 novem-

ber ska vi koncentrera oss på sambandet mellan energideklarationer och hur de blir till effektiva åtgärder.
Kritiken mot energideklarationerna har varit massiv – från
Riksrevisionen, från privatpersoner, från fastighetsägare och
frustrerade energirådgivare. Boverket som tagit fasta på detta
kommer att presentera vilka förändringar som nu planeras.
Det som var så väl tänkt – varför blev det inte bra? Vad kan vi
ändra på? Hur blir energideklarationerna till de färdplaner för
ett hållbart samhälle som vi vill att de ska vara?
Under 2010 har sektionen för energideklaranter börjat jobba
aktivt med dessa frågor och det känns därför naturligt att under den här kongressen diskutera
energideklarationerna ur alla tänkbara synvinklar.
Vår kongress kommer som traditionen bjuder att belöna dådkraftiga personer och organisationer som

varit särskilt framträdande under året och förtjänar att kallas ”Årets Energirådgivare”.
På talarlistan hittar vi bland annat följande namn: Tomas Kåberger, Energimyndigheten; Thomas
Johansson, Boverket; Randall Bowie, tidigare handläggare på EU-kommissionen för byggnadsdirektivet och energideklarationer; Hans Nilsson, Fourfact. Från Vasakronan får vi fastighetsägarens syn
på energideklarationerna och från WSP EnergiEffektiviseringsFöretagens synpunkter.
Låt oss fylla kongressdagen med livliga diskussioner om energi, miljö, politik och teknik, bredda
våra kunskaper och utvidga våra nätverk! Missa inte detta tillfälle till trevligt mingel och utbyte av
erfarenheter.
Kongressen är öppen för alla med intresse för energieffektivisering. Välkommen till årets mest
intressanta diskussioner om energideklarationerna!

Hans Nilsson
ordförande i EnergiRådgivarna

PROGRAM

Onsdag 3 november 2010
09.30

Samling och fika på Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg, 1.
Ingång från Vaksala torg samt Storgatan.
Registrering.
Besök i utställningen

10.00

Välkommen till EnergiRådgivarnas 31:a kongress i Uppsala!
Hans Nilsson, EnergiRådgivarna
Välkommen till Uppsala! företrädare för Uppsala kommun
Energideklarationerna – vad var egentligen tanken med dem? Randall Bowie,
Rockwool International A/S, tidigare handläggare vid EU-kommissionen ansvarig for EPBD I.
Energideklarationen som arbetsredskap i energirådgivningen, Mari-Louise Persson,
energi- och klimatrådgivare i Uppsala kommun

Presentation av utställare
Energiexperten talar ut! Henrik Jönsson, energiexpert hos Bengt Dahlgren
Energideklarationer i egen regi Lennart Lifvenhjelm, Vasakronan
12.30

Lunch och besök i utställningen

13.30

Från deklaration till handling – hinder och möjligheter. Göran Werner, WSP/BeBo, Energimyndighetens
beställargrupp för bostäder
Termografering – ett pålitligt redskap vid en energideklaration? Henrik Svärd, Precision Technic Nordic

14.30

Fika och besök i utställningen

14.50

Energikartläggningscheckar del 1: Vad är en energikartläggningscheck? Vem kan söka och vilken koppling
har de till energideklarationerna? Fredrick Andersson, Energimyndigheten
Energikartläggningscheckar del 2: Hur kan företagen minska energianvändningen för transporter?
Michael Koucky, Energirådgivarna
Hur kan energideklarationerna bli ett bättre system för energieffektivisering? Kåge Schildt från Energirådgivarna
frågar ut Thomas Johansson från Boverket och Göran Helldén från Swedac

16.30

Utvärdering och summering av dagens diskussioner
Mingel i utställningen

18.30

Kongressmiddag. Middagstal av Tomas Kåberger, Energimyndigheten
Diplomutdelning till Årets energirådgivare
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Uppsala Konsert & Kongress, Adress: Vaksala torg 1, Uppsala. Ingång från Vaksala torg samt Storgatan

Deltagaravgiften inkluderar måltider
Priset för kongressen är 1 900 kronor för Energirådgivarnas medlemmar. Samtliga måltider – även kongressmiddag –
och dokumentation ingår i priset. Icke-medlemmar betalar 2 400 kronor. Samtliga priser är exklusive moms.
Anmälningar till kongressen senast den 22 oktober. Hotellrum ingår inte i priset. Studerande är välkomna på kongressen och
betalar endast för måltiderna (logi ingår inte heller).
Boka logi!
Logi ingår inte i deltagaravgiften. Exempel på hotell i Uppsala: Park Inn (www.parkinn.se) och Hotel Uppsala (www.
profilhotels.se/hotel/uppsala).
Så här anmäler du dig till kongressen!
Anmäl dig på Energirådgivarnas hemsida – www.energiradgivarna.com – eller genom att faxa in anmälningsblanketten
här nedan. Faxnummer: 08 – 518 018 11. Det går också bra att skicka din anmälan till Energirådgivarna, St Görans
gatan 84, 112 38 Stockholm. Ring EnergiRådgivarnas kansli på 08 – 34 32 45 om du har några frågor.
Vill du hellre mejla är adressen kansliet@energiradgivarna.com
Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Senast den 22 oktober vill vi ha din anmälan! Studerande betalar ingen deltagaravgift men ska förhandsanmäla sig till Lotta Bångens, lotta.bangens@aton.se
Utställare
Vi inbjuder även i år olika aktörer som arbetar med energi-, miljö- och informationsfrågor att visa sina tjänster och
produkter. En best in show-utställare kommer att utses! Kontakta Lotta Bångens, på 070 – 343 92 12, lotta.bangens@aton.
se eller Birgitta Govén tel 070-210 14 44, birgitta.goven@aton.se om du vill ställa ut! Kontaktperson under kongressen
i Uppsala är Birgitta Govén. Priser för utställare: 2 000 kronor för icke medlemmar i EnergiRådgivarna. Gratis för
företagsmedlemmar. 1 000 kronor för eef:are.

Ja, jag kommer till EnergiRådgivarnas kongress i Uppsala 3 november 2010!
q Jag kommer till kongressen 3 november. Anmälan är bindande. Vid avbokning kortare än två veckor före kongressen
debiteras halva kostnaden, vid avbokning kortare tid än tre dagar debiteras hela kostnaden.

q Jag deltar i festmiddagen på kvällen (inkluderat i priset)
q Jag önskar specialkost: ..............................................................................................
q Jag är medlem i EnergiRådgivarna
q Jag vill bli medlem i EnergiRådgivarna
q Jag är medlem i EnergiEffektiviseringsFöretagen
q Jag är studerande och betalar endast för måltiderna. Förhandsanmälan krävs, se ovan.
Namn .........................................................................................................................
Telefon ......................................................................................................................
E-post .......................................................................................................................
Företag ....................................................................................................................
Faktureringsadress .................................................................................................
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Välkommen att ställa ut på EnergiRådgivarnas kongress!
Den 3 november håller EnergiRådgivarna sin kongress i Uppsala. Temat för årets kongress är
Energideklarationer – hur blir de till konkreta energieffektiviseringsåtgärder? Det späckade programmet bjuder som alltid på föreläsningar med en bred spännvidd. Talare är bland andra
Tomas Kåberger från Energimyndigheten, Thomas Johansson från Boverket, Randall Bowie,
tidigare handläggare på EU-kommissionen för byggnadsdirektivet och energideklarationer och
Hans Nilsson, Fourfact. Hela programmet kommer att ligga ute på www.energiradgivarna.com .
Företag och organisationer är välkomna att ställa ut på kongressen under onsdagen, dvs den 3
november. Aktörer som arbetar med energi-, miljö- och informationsfrågor har här ett perfekt
tillfälle att visa sina tjänster och produkter för en stor, kunnig publik som vill hålla sig informerad om den bästa tekniken och de nyaste åtgärderna för effektivare energianvändning. Vi korar
dessutom en utställare som vi anser vara ”best in show”!
Utställarna bereds möjlighet att presentera sina utställningar för kongressdeltagarna under onsdagseftermiddagen.
Kongressen äger rum på Uppsala Konsert & Kongress i centrala Uppsala. Utställningsytorna är
relativt små – 4 kvadratmeter är normalutrymme per utställare. Bord finns att tillgå. Trådlöst internet ingår kostnadsfritt. Utställarna får börja jobba med sina utställningar från kl 17 på tisdags
kvällen och från 07.30 på onsdagsmorgonen. Kongressen avslutas på onsdagen kl 17.30.
Välkommen att ställa ut på kongressen! Kontakta oss på telefon 070 – 343 92 12 eller genom att
mejla till lotta.bangens@aton.se eller birgitta.goven@aton.se. Kontaktperson under kongressen i
Uppsala är Birgitta Govén, tel 070-210 14 44.
Med vänlig hälsning

Hans Nilsson, ordförande i EnergiRådgivarna
Priser
Företag, icke-medlem

2 000 kronor

Företag, medlem

gratis

EnergiEffektiviseringsFöretagen

1 000 kronor

Ta med egna elkablar och förlängningssladdar. Lastkaj finns, men ingen lyft. Bord och två stolar finns. Trådlöst internet ingår.
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