
 

 

Nyhetsbrev BeSmå – september 2022 
 

Energifrågan har hamnat mycket högt 

upp på agendan och vi ser höjda 

energipriser, risk för effektbrist i vinter 

och en ny förordning i Tyskland där 

nedsläckning av belysning i städer 

beordras och inomhustemperaturer över 

19 grader på landets offentliga 

arbetsplatser förbjuds.1 Oron i omvärlden 

påverkar oss på många sätt och vi ser att 

inflationen och höjda räntor kommer att 

påverka ekonomin för såväl småhusägare 

som för aktörerna inom BeSmå. 

  

Först av allt vill vi påminna er om att anmäla er till BeSmå-dagen. I år hålls nätverkets 

årskonferens den 8 november i Nässjö. På programmet finns bland annat presentationer om 

Fossilfritt Sveriges Energieffektiviseringsstrategi, om balansen mellan energi- och 

klimataspekter, om det höga tryck som EKR upplever just nu och vilka som är de mest 

aktuella frågorna från småhusägare samt en uppdatering om värme- och ventilationsprojektet 

där demonstrations- och verifieringsfasen sedan ett bra tag är i full gång. Sprid gärna inbjudan 

till personer i era nätverk! Mer information och anmälan finns här.   

Den 11 oktober kl. 13.00-14.30 genomför vi årets andra digitala forskningswebbinarium 

inom BeSmå. Där kommer vi att få höra presentationer om: 

• Energikrisens orsaker och effekter 

Presentatör: Henrik Wachtmeister, forskare vid Uppsala universitet 

• Energirättvisa och energifattigdom 

Presentatör: Jenny von Platten, doktorand vid Lund universitet 

• Värdeökning av hus med solceller 

Presentatör: Christopher Madsen, data scientist på Booli 

Inbjudan har gått ut till nätverkets medlemmar. Webbinariet är öppet även för andra aktörer. 

Ni som har fått inbjudan är välkomna att vidarebefordra den till personer som kan vara 

intresserade av ämnet. Ni kan också kontakta agri.karem@anthesisgroup.com för att ta del av 

möteslänken. 

Bland aktiviteter som har genomförts under hösten höll vi ett fysiskt medlemsmöte i augusti. 

Det var väldigt härligt att ses igen och diskussionerna flödade! Presentationer och 

anteckningar från mötet finns i vår gemensamma mapp. Vi som koordinerar BeSmå har också 

deltagit på ett antal olika aktiviteter. Efstathia deltog på Boverkets hearing om framtiden för 

klimatdeklarationer och skrev denna nyhet på hemsidan samt ett utskick till medlemmarna 

med en sammanställning av viktiga aspekter som togs upp för småhussektorn. Hanna deltog 

på en träff med Bygg- och anläggningssektorns färdplan och tog del av rapporteringen till 

 
1 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hela-stader-

slacks-ned-i-tyskland-for-att-spara-el 

https://energieffektivasmahus.se/2022/09/07/besma-dagen-2022/
mailto:agri.karem@anthesisgroup.com
https://energieffektivasmahus.se/2022/09/09/boverket-hearing-alternativ-till-gransvarden-och-utokad-klimatdeklaration/
https://fossilfrittsverige.se/roadmap/bygg-och-anlaggningssektorn/


 

 

Fossilfritt Sverige och gav input kopplat till småhussektorn under workshopdelarna. Vi har 

också genomfört ett digitalt Hemma hos-besök hos Swedisol där vi fick möjligheten att 

presentera för och diskutera med branschorganisationens medlemmar och representanter både 

inom teknik och marknad. De två förstudierna om innovationsupphandling (smartstyrning för 

mya småhus och rationell tilläggsisolering för befintliga småhus) pågår för fullt. Vidare har vi 

ett separat uppdrag från Energimyndigheten tillsammans med CIT Energy Management fått i 

uppdrag att undersöka förutsättningarna för att skapa en expertpool för att stödja 

energieffektiviserande renovering av småhus. Det uppdraget har nyss påbörjats och ska 

redovisas till Energimyndigheten vid årsskiftet. 

Hoppas vi ses på kommande aktiviteter och som alltid är ni välkomna att höra av er till oss 

med önskemål och synpunkter! 

 

Hälsningar, 

BeSmå-koordineringen – Agneta Persson, Hanna Westling och Efstathia Vlassopoulou 
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