Välkommen till referensgruppsmöte för förstudien ”Certifierad energikonsult
livsmedelsbutiker” den 26 april!
Vi som arbetar med förstudien vill särskilt bjuda in er till vårt referensgruppsmöte och diskutera våra
resultat med er. Ni har den kompetens som är nödvändig för vårt projekts vidareutveckling och vi ser
fram emot en dialog med er!
Referensgruppsmötet hålls den 26/4 kl 10.30 - 12.00 (därefter lunch) på ICAs huvudkontor i Solna.
Anmälan görs via mail till martin.borgqvist@ri.se, ange namn på deltagare, organisation samt
eventuella matallergier.
Varmt välkomna önskar projektgruppen genom Martin Borgqvist (RISE)!

Kort om projektet
Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan minska sin
energianvändning med en tredjedel. Idag kan man ta hjälp av energikonsulter, men hur vet
handlaren om energikonsulten kan helheten kring alla de energikrävande installationer som finns i
butiken?
För att öka andelen butiker med låg energianvändning och komma vidare i denna fråga kring
energikonsulters kompetens genomförs nu förstudien ”Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker”.
RISE driver projektet tillsammans med INCERT och ICA Fastigheter för BELIVS Innovationsklusters
räkning. Företagen Coop, Bergendahls och Hållbar Miljö & Strategi bidrar även i projektet.
Förstudien ska resultera i en kravspecifikation som beskriver vilka kompetenskrav som är rimliga att
ställa i en frivillig personcertifiering. Dessutom skall förstudien visa hur ett certifieringsprov kan
komma att se ut, och ett antal testcertifieringar kommer att genomföras. Tanken är att detta ska
kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram för energikonsult för
livsmedelsbutiker
Finansiärer av förstudien är Energimyndigheten, INCERT samt ICA Fastigheter

Referensgruppsmöte 26 april 2017,
Tid 10.30 -12.00, därefter bjuds det på lunch. Plats: ICA AB, Svetsarvägen 16, Solna
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Välkomna och introduktion till projektet – Martin Borgqvist, Projektledare, RISE
Presentation av resultat hittills – Thomas Ågren, Energiansvarig, ICA Fastigheter
Frågor och diskussion med deltagare på mötet
Sammanfattning och avslutning
Lunch

Länk till projektets webbplats på Belivs hemsida: http://belivs.se/projekt-resultat/pagaendeaktiviteter/certifierad-energikonsult/

