NYHETSBREV BESMÅ, OKTOBER 2021
Hej alla,
Hoppas allt är väl med er så här i hösttider. Här kommer årets tredje nyhetsbrev från oss som
koordinerar BeSmå-nätverket.

BeSmå-dagen 2021
Anmälan till BeSmå-dagen har nu öppnat. Vi vill hälsa er varmt välkomna till BeSmå-dagen 2021 som
arrangeras som en digital konferens den 11 november. Konferensen är indelad i fyra pass med fokus
på en energi- och klimateffektiv småhussektor. Mer information och anmälan hittar ni här. Sprid
gärna information om dagen till alla ni tror kan vara intresserade.

Välkomna Daniel och Anders
Vi välkomnar Daniel Liljeberg till BeSmå, som ny kontaktperson för Villaägarnas riksförbund. Daniel är
ny samhällspolitisk chef på Villaägarna och ersätter Håkan Larsson som numera finns på Sveriges
Allmännytta.
Vi välkomnar också Anders Mårtensson som är VD på SKVP. Morgan Willis som fram till nu har
representerat SKVP i BeSmå byter jobb till RISE. I samband med det kliver Anders in i nätverket.
Varmt välkomna till BeSmå Daniel och Anders!

Hänt sedan senast
Sedan senaste nyhetsbrevet kom ut i maj har vi bland annat arbetat med:

•
•

•
•
•

Medlemsmöte i augusti där vi fick besök av Åsa Wahlström från Lågan som pratade om
energikartläggning av byggarbetsplatsen. Vi startade också en diskussion kring
påverkansarbete, mer om det nedan.
23 september genomförde vi en workshop tillsammans om hur småhusbranschen kan
hantera frågor som rör laddinfrastruktur och hur vi inom BeSmå kan driva arbetet framåt.
Workshopen genomfördes tillsammans med Anders Lewald, Energimyndigheten
(myndighetens och regeringens samordnare för laddinfrastruktur). Anders inledde
workshopen med en presentation och sedan hade vi diskussioner kring laddinfrastruktur och
småhusbranschen. Efter mötet har Anders kommunicerat att Lantmäteriet har uppdaterat sin
information om laddning och samfälligheter, vilket var en av alla saker som kom upp under
mötet.
Färdigställt förstudien med planering för pilotprojekt för energirenovering med paket.
Rapporten publiceras inom kort på BeSmås hemsida.
Färdigställt två inledande studier; en om fasomvandling och en om synen på energi och
hållbarhet hos framtidens småhusköpare. Dessa finns att läsa här.
Arbetat med flera projektansökningar till Energimyndighetens utlysning E2B2 tillsammans
med flera av er. Besked om projektansökningarna förväntas i december.

Underlag om småhus
Under medlemsmötet i augusti startade vi en diskussion om påverkansarbete och hur vi tillsammans
kan arbeta för att synliggöra småhussektorns roll i energiomställningen. Från BeSmå önskade ni stöd
kring att kommunicera i dessa frågor och vi har därför tagit fram ett kort dokument som visar statistik
om småhussektorn och dess betydelse för energianvändningen.

Kommande förstudier

Tidigare under året skrev vi fram flera förslag för förstudier utifrån de diskussioner vi har haft med er.
Energimyndigheten meddelade för några veckor sedan att det finns medel kvar för 2021, och vi fick i
uppdrag att putsa på och skicka in några av anbuden på nytt. Vi har nyligen beviljats medel för de tre
nedan nämnda förstudierna. Hör gärna av er till ansvarig för respektive förstudie med era tankar.
Gemensam upphandling och grön finansiering
Under de senaste åren har aktörer på finansieringsmarknaden blivit allt mer intresserade av gröna
investeringar, och flera aktörer erbjuder nu gröna bolån och liknande tjänster. Vidare pågår en
kunskapsuppdatering om potentialen för energieffektivisering i småhus. Genom att kombinera
möjligheterna till grön finansiering och kunskapen om energieffektiviseringspotentialen i småhus kan
energieffektiviseringstakten i småhus påskyndas. Denna förstudie syftar till att:
•
•
•
•

kartlägga vilka gröna finansieringsmöjligheter som finns för ägare av befintliga småhus
undersöka vilka energieffektiva produkter och/eller tekniker som lämpar sig för gemensam
upphandling för småhusägare
undersöka hur gemensam upphandling av energieffektiva produkter och tekniker kan
organiseras för småhusägare
ta fram ett konkret förslag till gemensam upphandling av en lämplig
energieffektiviseringsåtgärd kombinerat med grön finansiering

Förstudien leds av Karin Lindström.
Småhusens roll i ett förändrat energisystem
Förstudien syftar till att analysera olika åtgärdsmöjligheter för att samtidigt minska småhusens
effektbehov och öka potentialen för efterfrågeflexibilitet i elnätet. En huvudsaklig åtgärd som ska
analyseras är konvertering av direktvärme, men även andra åtgärder ska ingå. För konvertering ska
förstudien ska både belysa det privatekonomiska perspektivet och ett samhällsekonomiskt perspektiv.
I analysen ska även en aktörsanalys genomföras för att kartlägga vilka som inkluderas för att
möjliggöra för ett genomförande av förslagna åtgärder. Målet är att bidra till en ökad kunskap om
vilken roll småhussektorn spelar i ett förändrat energisystem. Stor vikt kommer att läggas på att
identifiera vilka möjligheter och hinder det finns för de analyserade åtgärderna, och hur dessa bör
bemötas.
Förstudien leds av Karin Lindström.
Science Based Targets för nätverken
Science Based Targets (SBTs) är ett vetenskapligt ramverk för att sätta klimatmål i enlighet med den
senaste forskningen. Ramverket används av organisationer världen över, och det visar hur mycket och
hur snabbt organisationer behöver minska sin klimatpåverkan för att undvika den värsta påverkan till
följd av klimatförändringar. Genom nätverket BeBo har vi fått medel för att undersöka hur
vetenskapliga mål kan fungera som stöd i nätverksmedlemmarnas (BeBo, Belok och BeSmås)
energiarbete.
Förstudien leds av Hanna Westling.
Inledande studier
Förutom dessa arbetar vi också med en inledande studie kopplad till fördjupningsområdet ”Effekter
av ett förändrat klimat”. Studien ger en introduktion till fördjupningsområdet och lägger upp idéer för
framtida aktiviteter. Det finns också planer på ytterligare en inledande studie om smart styrning och
mätning. Hör av er till Hanna Westling om ni har input till dessa.

Hemma hos
Vi vill också passa på att slå ett slag för våra ”Hemma hos-möten”. BeSmå-koordineringen besökte för
något år sedan flera av medlemmarna fysiskt i ett så kallat ”Hemma hos”-besök. Vid dessa möten

diskuterades energi- och klimatfrågor tillsammans med respektive företags ledningsgrupp. På grund
av pandemin har vi inte haft möjlighet att besöka er fysiskt, och förra året började vi därför erbjuda
digitala Hemma hos-besök. Syftet är att diskutera aktuella frågor kopplade till energi och klimat för att
få infallsvinklar och utöka konversationen inom hela ledningsgrupperna, samt att samla nya tankar till
arbetet i BeSmå.
Tidigare möten har varit uppskattade både av oss som koordinerar BeSmå och av deltagande
medlemmar. Under förra året tog vi fram en kort presentation och agendan såg ut enligt följande:
•

Aktuellt inom BeSmå

•

Aktuellt hos företaget - behov av utveckling

•

Gemensam spaning mot framtiden

Givetvis anpassas mötena efter önskemålen för det enskilda medlemsföretaget om ni har specifika
önskemål. Vi har tidigare fått indikationer av er på att ni är intresserade av ett Hemma hos. Säg gärna
till om det fortsatt är intressant så bokar vi tillsammans in en tid som passar. Hör av er till Hanna med
några förslag på lämpliga datum om detta låter intressant för er.

Kommande möten
Efter BeSmå-dagen vill vi bjuda in er till ett möte för att avsluta detta år med nätverket. Vi kommer då
att göra en summering och prata om planerna för BeSmå 2022. Detta blir ett gemensamt möte och en
inbjudan skickas ut inom kort.

Varma hälsningar,

Agneta Persson
Koordinator BeSmå

