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Atagande 

Fastighetsnätverket i Region Örebro län åtar sig att utveckla en strategi nod för sektorn 

Resurseffektiv bebyggelse och i samverkan med Flexibelt och robust energisystem inom 

ramen för Energimyndighetens uppdrag att ta fram sektorsstrategier som bidrar till 

resurseffektiv energi användning. 

Syftet med strateginoden är att bidra till regional tillväxt genom att verka för en 

resurseffektiv energianvändning i bebyggelsen. Strateginoden ska främja en helhetssyn i 

energianvändningen och gynna en framtida utveckling av resurseffektiv bebyggelse i 

samspel med lokala energisystem lösningar. 

Som strateginod åtar sig Fastighetsverket i Region Örebro län att bidra till att uppfylla 

målen med sektorsstrategierna. Strateginoderna ska vara föregångare inom sina 

respektive områden och engagera omgivningen till att driva innovation och ta fram nya 

åtgärder eller åtaganden. 

Encrgim) ndighctens roll 

Energimyndigheten bidrar till strategi nodernas arbete genom att ta fram former för 

kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan medverkande aktörer och 

Energimyndighetens nätverk. Detta innefattar även att ge kunskapsstöd inom bland annat 

forskningsresultat, lärande exempel, metoder och verktyg. Energimyndigheten arbetar för 

an stimulera nya samarbeten och nytänkande samt att fånga upp förslag på förändrade 

eller nya styrmedel. Ett kommunikationspaket för spridning av information kring 

strateginodens samarbete med sektorsstrategierna kommer också att erbjudas. 

Langsiktiga mal 

De långsiktiga målen med strateginoden är: 

• En mer resurseffektiv energianvändning i bebyggelsen (inklusive effekt), en ökad 

andel förnybar energi samt mer cirkulära flöden av material och energi. 

Nya innovationer och lösningar sprids eller säljs till andra aktörer. 

Utgöra en länk för implementeringsinsatser mellan lokal. regional och nationell nivå. 

Regionen har utvecklats vilket lett till en ökad sysselsättning och nya företag. 
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Bidrag till sektorsstrategierna 

Strateginodens arbete utgår ifrån följande sektorer. strategiska områden och avgörande 
frågor: 

Resurseffektiv bebyggelse: 

o Planprocess för ett resurseffektivt samhälle 
o Samordnad byggprocess 
o Resurseffektiva material och byggnader 
o Funktionellt byggnadsbestånd 
o Smart bebyggelse 

Flexibelt och robust energisystem: 

o Resurseffektivt användande av infrastruktur 
o Främjad flexibilitetsförmåga i hela energisystemet 

Eventuella ändringar av vilka sektorer och strategiska områden strateginoden behandlar 
meddelas Energimyndigheten skriftligen. 

Å terrapporlering 

Dialog om strateginodens utveckling sker löpande med Energimyndigheten. Rapportering 
innehållande uppföljning av framsteg görs minst en gång per år till Energimyndigheten. 

Användande av Energimyndighetens logotyp 

Användande av Energimyndighetens logotyp får endast ske i enlighet med 
lJ.1_1,' g_11 l) •1 11;... 1 1· 1 r, 1'1 ,, _ • som innehåller anvisningar för hur myndighetens 
logotyp får användas i olika san1manhang. 

G iltighetsperiod 

A vsiktsförklaringen är giltig i fem år efter undertecknandet av avsiktsförklaringen. 
Önskar Strateginoden upphöra i förtid meddelas detta skriftligen till Energimyndigheten. 

Idag, ]U]0-0-1-01. förklarar vi vår avsikt att samordna Strateginod Fastighetsnätverket i 
Region Örebro län. och därmed bidra till uppfyllandet av sektorsstrategierna. 

Samordnande organisation srrateginod 

Datum On 




