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Kära mottagare,
Är du intresserad av att få reda på fördelar och möjligheter av ambitiösa renoveringar? I EUprojektet NeZeR främjar vi nära noll energi-renovering samt användandet av förnybara
energikällor på den europeiska marknaden. Detta tredje nyhetsbrev ger dig information om
vilka framsteg som gjorts sedan det andra nyhetsbrevet publicerades i augusti 2015. Alla
tidigare nyhetsbrev finns tillgängliga på projektets hemsida www.nezer-project.eu.
NeZeR syftar till att öka kunskapen kring renoveringskoncept för nära-nollenergibyggnader
(NZEBR) och dess fördelar för både fastighetsägare och andra aktörer inom byggsektorn. De
främsta målgrupperna är beslutsfattare, fastighetsägare, aktörer inom byggbranschen som
utför renovering och producenter av tekniska komponenter och lösningar för näranollenergirenovering av byggnader.
Du kan ladda ned våra rapporter på engelska från www.nezer-project.eu/publications och på
finska/svenska/holländska/rumänska/spanska från de nationella webbsidorna.

De senaste NeZeR-rapporterna:
Framgångsrika affärsmodeller för NZEBR.
Vi har sammanställt flera relevanta
affärsmodeller, som utvecklats och
utvärderats i andra EU-finansierade
forskningsprojekt, och analyserat
deras lämplighet för nära-noll energirenovering av byggnader. Grundlig
renovering av privatägda flerfamiljshus kräver andra affärsmodeller än
offentliga byggnader. Landsspecifika
analyser visar hur förutsättningar och
utmaningar varierar mellan olika
länder. Till exempel har ESCOmodellen använts i stor utsträckning i Sverige och Spanien, medan den däremot inte är
särskilt vanlig i Finland, Nederländerna och Rumänien.
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Handlingsplaner för städer
Hur kan beslutsfattare underlätta nära-nollenergirenovering?
Vi har utvecklat stadsspecifika
handlingsplaner med mål för
minskad energiförbrukning och
CO2-utsläpp när byggnader ska
renoveras. Vi har även beskrivit
hur dessa mål ska uppnås. Dessa handlingsplaner beskriver processen för hur
byggnadsrenoveringsåtgärder för nära-nollenergi kan utföras i befintliga byggnader och de
utgör även en grund för att övertyga politiker och medborgare att godkänna mer ambitiösa,
energieffektiva renoveringar. Du kan hitta handlingsplanerna för Stockholm, Rotterdam,
Amersfoort, Helsingfors, Borgå, Esbo, Sestao och Timisoara på NeZeRs hemsida under
Publikationer.
Seminarium och studiebesök “Sestao Berri
2010 and Sestao” arrangerades den 4e
november 2015 i den spanska staden Sestao,
som var den ekonomiska motorn i Baskien
innan den industriella krisen. I Sestao utgör de
socio-ekonomiska faktorerna de viktigaste
hindren för ambitiösa renoveringar av byggnader. Den nuvarande arbetslösheten är 30 %
och bostadsägarna saknar pengar för renovering.
NeZeR-partnern, Sestao Berri 2010 är en renoveringsorganisation som förvaltas av
kommunen för att öka renoveringstakten och förbättra byggnaderna i Sestao. I enlighet med
”Urban hållbar strategi för Sestao” (Urban Sustainable Strategy of Sestao), erbjuder Sestao
Berri 2010 olika typer av finansieringsbidrag för renoveringsprojekt.

Kontaktinformation:
Koordinator: Riikka Holopainen, riikka.holopainen@vtt.fi, +358 40 571 0364
Hemsida: www.nezer-project.eu
LinkedIn-grupp: NeZeR – Nearly zero energy building renovations (NZEBR) in Europe
Om du inte vill ta emot NeZeR nyhetsbrev kan du avsluta prenumerationen genom att skicka ett mail till
riikka.holopainen@vtt.fi.

Ansvarsfriskrivning: Ansvaret för innehållet i detta dokument ligger hos författarna. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis den Europeiska unionens
uppfattning. Varken EASME eller Europeiska kommissionen är ansvariga för hur informationen i denna rapport används.
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