Workshop

Förutsättningar för god energiplanering
27:e september 2018
Klockan 10:00-16:00
Kungliga tekniska högskolan, Stockholm
Kommunal energiplanering är en viktig del av samhällsplaneringen, som ett verktyg kommuner kan använda för att
bidra till hållbar utveckling. För att göra en verkningsfull energiplanering behöver kommunerna rätt förutsättningar och
stöd.
Projektet STärka den kommunala EnergiPlaneringen, STEP, har sedan december 2015 studerat kommunal
energiplanering som ett medel för att nå de nationella miljömålen. Vi bjuder nu in till en workshop för att presentera
våra resultat och för att tillsammans med företrädare för kommunal energiplanering samt nationella myndigheter
utbyta erfarenheter och diskutera:

Förutsättningar för verkningsfull energiplanering - Var vill vi nå och vad krävs för att vi ska komma dit?
Workshopen riktar sig till alla som i sin yrkesroll intresserar sig för kommunal energiplanering inom kommunal
förvaltning, på nationell myndighet eller inom frivilligorganisationer. Under dagen kommer vi få ta del av lärande exempel
från kommunal planering och myndigheters stöd till densamma. Vi kommer också att diskutera förutsättningar och
möjligheter för en effektiv energiplanering.

Projektet Stärka den kommunala energiplaneringen
Projektet drivs av Kungliga tekniska högskolan på uppdrag av Energimyndigheten. I projektet deltar även forskare från
Ecoloop AB och Environmental Law and Development Centre Sweden AB.
Syftet med projektet är att undersöka nya former av kommunal energiplanering samt utveckla förslag till hur den
kommunala energiplanen kan vara en aktiv och effektiv del i den strategiska kommunala planeringen så att arbetet
med energifrågor kan stärkas.
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Workshop

Förutsättningar för god energiplanering
27:e september 2018
Klockan 10:00-16:00
Kungliga tekniska högskolan, Stockholm
Program
10:00

Kaffe

10:20

Välkomna och introduktion till projektet STEP
Berit Balfors, Kungliga tekniska högskolan

10:35

Presentation av resultat från projektet STEP
Vincent Wretling, Kungliga tekniska högskolan och Maria Johansson, Ecoloop

12:00

Lunch

13:00

Presentationskavalkad
Korta presentationer med lärande exempel på energiplanering och stöd till energiplanering från
kommunala företrädare, länsstyrelser och nationella myndigheter.

14:00

Diskussion i mindre grupper: Externa stöd och myndigheters styrning
Leds av Fredrik Meurman, Ecoloop

15:00

Kaffepaus

15:15

Diskussion i helgrupp: Vad vill vi göra av resultaten och vilka frågor vill vi driva vidare?
Leds av Berit Balfors, Kungliga tekniska högskolan och Fredrik Meurman, Ecoloop

15:50

Avslutning och tack

Programmet är slut senast klockan 16:00

Anmälan och kontakt
Anmäl ditt deltagande till maria.johansson@ecoloop.se senast den 18/9 2018.
Deltagandet är kostnadsfritt och deltagarna bjuds på lunch och fika. Antalet platser är begränsat.
Vid anmälan, ange eventuell specialkost.
Frågor besvaras gärna av:
Maria Johansson, maria.johansson@ecoloop.se, 070-657 44 95
Berit Balfors, balfors@kth.se, 08-790 69 52
Fredrik Meurman, fredrik.meurman@ecoloop.se, 070-750 26 19

Varmt välkommen!
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