
 

 

Nyhetsbrev BeSmå – mars 2023 
 

BeSmå-året 2023 har inletts och under 

den senaste tiden har vi haft de första 

mötena med våra två referensgrupper – 

nyproduktion och befintliga småhus. 

Under mötena har vi diskuterat vad som 

är aktuellt inom alla 

medlemsorganisationer, vilka önskemål 

som finns för året, resultat av studier som 

färdigställdes i slutet av 2022 samt en 

beskrivning av studier som vi börjat 

2023 m.m. Vi hade också möjlighet att 

träffa flera av era medlemmar fysiskt 

under Trähusdagarna vilket var mycket 

trevligt. 

 

 

Vi har också genomfört 2023 års första forskningswebbinarium. Temat för detta var Spara 

och Bevara, och presentationerna från webbinariet finns att ta del av här. Vår koordinator 

Agneta Persson har också deltagit på Effektarena Småhus som arrangerades av IQ 

Samhällsbyggnad i februari och lockade närmare 100 deltagare. Vi ser också mer aktivitet 

inom ICHB och samverkar med Boverket för att nyttja och tillgängliggöra information från 

BeSmå för dem. 

Som vi nämnde på medlemsmötena så kommer vi gärna ut till era organisationer under året 

och genomför ett besök där vi träffar en bredare grupp hos er för att diskutera energi- och 

klimatfrågor. Förslag till agendapunkter är att vi bidrar med trendspaning och pågående arbete 

med lagstiftning och presenterar arbetet som sker i BeSmå med fokus på våra 

fördjupningsområden och utvalda studier som är extra intressanta för er. Vi vill också lämna 

mycket plats för diskussioner då dessa har varit väldigt uppskattade och givit många nya 

inspel och bra dialog under de senaste åren. Hör av er till oss om ni är intresserade av att vi 

kommer och besöker er under året. 

Inom koordineringen jobbar vi även med att ta fram några korta PM utifrån ett antal områden 

som identifierats som intressanta av medlemmarna. Vi uppskattar den feedback som vi fick på 

det utkast till PM om nyttan med energideklarationer som vi delade med er. Slutresultatet 

kommer inom kort. Vi har också fått tre nya studier beviljade från Energimyndigheten. En av 

dessa är en fortsättning på smart styrning i med etapp 1 av innovationsupphandlingen. Vi får 

också fortsätta arbetet med expertpoolen för småhus som vi och påbörjade under 2022 

tillsammans med CIT (Lågan) och utveckla fortsatt stöd i guidelines för konvertering från 

elvärme. 

Vi har lyssnat på ert önskemål om ökad omvärldsbevakning och skickade för någon vecka 

sedan ut ett första informationsbrev där ni fick ta del av uppdateringar på energiområdet från 

Energimyndigheten. I detta utskick fanns de senaste uppdateringarna om bl.a. 

energiprestandadirektivet (EPBD), zero-emission buildings (ZEB), 

energieffektiviseringsdirektivet (EED). I tillägg till detta kommer nedan en kort 

sammanfattning av två intressanta rapporter som publicerats på nationell nivå i inledningen av 

året. 

https://energieffektivasmahus.se/2023/02/13/presentationer-fran-webbinarium-spara-och-bevara/


 

 

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ som initierades inför FN:s klimatmöte i Paris 2015. 

Initiativet, som ska fortgå fram till 31 december 2024, drivs av ett kansli under ledning av en 

nationell samordnare och samverkan med olika aktörer för att påskynda omställningen till ett 

fossilfritt välfärdsland. Förutom att ta fram och genomföra branschvisa färdplaner arbetar 

Fossilfritt Sverige bland annat också med att ta fram nationella strategier. Den femte och 

senaste strategin som släppts är Strategi för effektiv användning av energi och effekt. Den 

visar att energieffektivisering är en kraftfull men underprioriterad åtgärd med stor potential 

för hushållens ekonomi, klimatomställningen och industrins konkurrenskraft. Strategin 

hanterar både effektiv användning av energi och effekt och strategin är fokuserad på 

områdena effekt och flexibilitet, bostad- och servicesektorn samt industrisektorn. I strategin 

finns potentialbedömningar gällande att en energieffektivisering på 9 procent av 

energianvändningen 2020 är möjlig att åstadkomma i Sverige till 2030, samt en 

flexibilitetspotential för el till 2030 på minst 3,5 GW. I strategin görs en bedömning att 

dagens styrmedel inte ger tillräckliga incitament för varaktiga energieffektiviseringar. 

Bedömningar från Energimyndigheten visar att Sveriges energieffektiviseringsmål till 2030 

inte kommer att kunna nås med nuvarande styrmedel, och EU väntas dessutom skärpa 

unionens mål vilket kommer att kräva ytterligare insatser från Sveriges sida. Inom strategin 

har därför ett antal prioriterade förslag tagits fram. Mer finns att läsa via länken ovan. 

I en undersökning som Fastighetsägarna publicerade i februari anges att sju av tio svenska 

hushåll aktivt har sparat energi under 2022. Mest energi har sparats i elområde 3 och 4, och 

bland de vanligaste åtgärderna hos de som bor i ett villa eller radhus/kedjehus som de boende 

själv äger finns att släcka lampor, sänka innetemperaturen med minst en grad och att duscha 

eller bada mer sällan eller kortare tid. Sex av tio hushåll tror också att deras energianvändning 

kommer att förändras långsiktigt utifrån deras erfarenheter från senaste året. Totalt har 1 000 

personer över hela landat tillfrågats och undersökningen finns att ta del av i sin helhet hos 

Fastighetsägarna. 

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 Diar Balata 

  

https://fossilfrittsverige.se/strategier/energieffektiviseringsstrategi/
https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2023/sverige/energibesparingen-fortsatter-vara-en-del-av-vardagen/

