INBJUDAN till workshop inför projekt inom samverkan.

Utformning av ny samverkansmodell –
Gröna hyresavtal och delade incitamentsavtal
Incitamentsavtal mellan fastighetsägare och hyresgäster är ett sätt att tillsammans arbeta för ett
gemensamt mål vad gäller energieffektivisering och minskade kostnader. Intervjustudien i rapporten
”Kartläggning – Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster” konstaterar dock
att det är svårt att uppvisa konkreta resultat som de Gröna hyresavtalen bidragit till. Några bidragande
orsaker kan vara avsaknad av konkret samverkan, uppföljning samt spridning av erfarenheter och goda
exempel. Vi ser därför att det finns behov att genomföra ett projekt för att utveckla befintliga gröna
hyresavtal och testa den utvecklade versionen tillsammans med några hyresgäster och fastighetsägare.
Nu har du möjligheten att delta i en workshop för att påverka det kommande projektets inriktning, lämna
synpunkter eller vara med i projektet! Ta chansen att delta för att ge dina tankar och idéer på hur det Gröna
hyresavtalet kommer utvecklas inför framtiden.
Alla som anmäler intresse att delta kommer få ett utkast till projektansökan några dagar innan vi ses.
Anmäl dig senast den 28 augusti via E-post till pe.nilsson@cit.chalmers.se
Sprid gärna denna inbjudan till dina kollegor och andra som kan tänkas intresserade av detta.

Varmt välkommen till denna workshop!
Datum

Den 5e september kl. 13:00-16:00,

Plats

Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Målgrupp

Ni som är intresserade av att utveckla samverkan mellan hyresgäster och fastighetsägare.

Kostnad

Kostnadsfri

Anmälan

Via E-post till pe.nilsson@cit.chalmers.se

Kontakt

Per-Erik Nilsson, CIT Energy Management
pe.nilsson@cit.chalmers.se, 070-515 24 46

Program för dagen

13:00

Inledning & sammanhang
Syftet med dagen och initiativet

Energimyndighetens syn på vikten av samverkan
Presentation av förstudien Kartläggning – befintliga
samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster
Presentation av utkast till projektansökan

14:00

Workshop 1

Diskussion om:

- Ligger projektets mål i linje med era behov?
- Är föreslagna aktiviteter tillräckliga?
- Är tidsplanen rimlig?
- Vilka aktörer kan vara aktuella deltagare?
- Lämplig huvudman för uppdaterat samverkansavtal?
15:45

Summering

16:00

Dagen avslutas

Vad händer nu?

