
Hej!

Länsstyrelsen Skånes nyhetsbrev inom energiområdet syftar till att förmedla information om
energibesparing och energieffektivisering inom relevanta områden för kommuner. Här finner du tips
om intressanta evenemang, webbinarium, åtgärder samt myndighetsinformation.

Vi vill inte se nyhetsbrevet som en envägskanal utan vill gärna höra från er! Kontakta oss gärna kring
tankar om vilka behov ni har, tips eller goda exempel som ni vill sprida. Önskemål och tips mottages
gärna via energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

AKTUELLT

Energistatistik från Skåne

Länsstyrelsen har med konsultstöd kompletterat och kvalitetsgranskat SCB:s kommunala och
regionala energistatistik ﴾KRE‐statistiken﴿ för år 2020. Statistiken visar hur mycket energi som
producerats och använts i länet och i respektive kommun samt fördelningen mellan olika energikällor.

Du kan ladda ner energistatistiken på Länsstyrelsen Skånes hemsida

Skånes energibalans för år 2020 i Sankey‐diagram. Tillförd energi syns till vänster och använd energi till
höger i diagrammet.

För länet presenteras energibalansen grafiskt i form av ett Sankey‐diagram. I excelfilen, som utgör
underlaget för diagrammet vilket visualiserar energitillförsel och användning i länet, finns också data
för alla skånska kommuner. Det innebär att det går att ta fram ytterligare Sankey‐diagram för en
enskild kommun. En kommun som redan gjort det är Klippans kommun. Nora Björn, miljöstrateg i
Klippans kommun, berättar att fördelen med att ha ett kommunalt Sankey‐diagram är att det ger en
bra visualisering över hur det ser ut i kommunen.

Det är ett sätt att lättare visualisera energistatistik för till exempel kommunpolitiker och
tjänstepersoner. Klippans kommun har till exempel använt statistiken och dess visualisering som ett
underlag för arbetet med en ny energi‐ och klimatplan.

Vill du beställa ett Sankey‐diagram för din kommun? Kontakta i så fall utförande Cristofer Lindgren,
konsult på WSP.

Har du frågor om energistatistiken? Kontakta i så fall Sandra Johanne Selander, klimat‐ &
energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Spara energi och miljö med modern utomhusbelysning

Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder energi, miljö och pengar.
Men det är viktigt att ställa rätt krav och ge projektören förutsättningar att välja en lösning som
uppfyller riktlinjerna från Vägverket.

LÄS MER

Om utfasning av lysrör

Från och med hösten 2023 fasas ett flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor ut. Det sker
på grund av Ekodesign‐förordningen samt då undantaget för kvicksilver i ljuskällor slopas i RoHS‐
direktivet.

LÄS MER

Arbeta strategiskt med energieffektivisering

För att maximera energieffektiviseringen behöver du arbeta strategiskt. Att använda energi effektivt
är ett grundläggande lagkrav. Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete är organisationen
proaktiv och står rustad inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav. På Energimyndighetens
hemsida hittar du information om energikartläggning och andra viktiga strategiska verktyg.

Energieffektiviseringsåtgärder som passar alla lokaltyper
Ett första steg i energieffektiviseringsarbetet är att kartlägga energianvändningen. Har du en
energideklaration för byggnaden och den är bra utförd så kan den fungera som utgångspunkt. För
att identifiera fler effektiva åtgärder är det bra att dyka djupare i energistatistiken och fundera på
var, när, hur och varför energin används. På denna sidan hos Energimyndighetenhittar du
åtgärdsförslag om bla belysning, tappvarmvatten, uppvärmning, ventilation mm.

Energieffektivisering i särskilda lokaler
Vill du veta vilka energieffektiviseringsåtgärder som du kan genomföra i kommunens övriga lokaler
som skolor, storkök osv. hittar du mer information om det här.

KOMMANDE EVENEMANG

FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET

Minimera energikostnaderna genom fastighetsförädling

Länsstyrelsen Skåne har nu genomfört tre av fyra
planerade utbildningar ”Energieffektivisering
genom fastighetsförädling”. Deltagarna har
främst bestått av fastighetschefer, tekniska
chefer, ekonomichefer och politiker.

Vi har fått höga poäng i utvärderingarna ‐ betyg
4/5 där 5 är bästa betyg. Vill du också ta
chansen och gå utbildningen och förnya dina
kunskaper inom energieffektivisering och
fastighetsförädling? Då kan du anmäla dig och
dina kollegor till sista tillfället i Höör 1/3 kl 12‐
16. Lunch och fika ingår.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

FÖR NÄRINGSLIV

Delta i projektet Energismarta företag i Skåne

Nu har företag möjlighet att delta i projektet Energismarta företag i Skåne, E! I projektet får skånska
företag hjälp att minska sina energikostnader på kort och lång sikt.

Projektet riktar sig till företag med en hög energianvändning, oavsett företagets storlek. Projektet
startar våren 2023 och pågår till och med februari 2025. Totalt finns plats för 20 företag. Dessa
platser fördelas på två nätverk med tio företag i respektive nätverk.

LÄS MER OM E!

BEREDSKAPSINFORMATION

Erfarenhetsmöte kring effektbrist och manuell
förbrukningsfrånkoppling ﴾MFK﴿

Den 31 mars bjuder Länsstyrelsen Skåne in kommunerna och regionen för att dra erfarenheter från
arbetet med ”risk för MFK” samt dra upp riktlinjer inför kommande höst.

Datum: 31 mars

Tid: 10‐13.30 ﴾kaffe och mingel från 09.30, lunch serveras från 12.45﴿

Plats: Stiftsgården Åkersberg i Höör

Anmälan görs via angivelse av namn, funktion och eventuella kostpreferenser till
energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se senast 17 mars. Vi ser gärna att varje organisation
begränsar sitt deltagande till en person. Denna person har med fördel varit operativt involverad i
hanteringen av ”risk för MFK” i sin organisation.

VECKANS INSPIRATION

Låna elmätare på biblioteket

Biblioteket i Eslöv lånar nu ut elmätare till privatpersoner för att de ska kunna hålla koll på
energitjuvarna i hemmet. Intresset är stort för att låna någon av de fyra elmätare biblioteket idag har
för uthyrning. Lyssna på inslaget från P4 Malmöhus här.

LYSSNA PÅ INSLAGET FRÅN P4 MALMÖHUS

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma

mailto:%20energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se
https://l7817e.c.plma.se/?q=007446280012&TId=1
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Hej!

Länsstyrelsen Skånes nyhetsbrev inom energiområdet syftar till att förmedla information om
energibesparing och energieffektivisering inom relevanta områden för kommuner. Här finner du tips
om intressanta evenemang, webbinarium, åtgärder samt myndighetsinformation.

Vi vill inte se nyhetsbrevet som en envägskanal utan vill gärna höra från er! Kontakta oss gärna kring
tankar om vilka behov ni har, tips eller goda exempel som ni vill sprida. Önskemål och tips mottages
gärna via energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

AKTUELLT

Energistatistik från Skåne

Länsstyrelsen har med konsultstöd kompletterat och kvalitetsgranskat SCB:s kommunala och
regionala energistatistik ﴾KRE‐statistiken﴿ för år 2020. Statistiken visar hur mycket energi som
producerats och använts i länet och i respektive kommun samt fördelningen mellan olika energikällor.

Du kan ladda ner energistatistiken på Länsstyrelsen Skånes hemsida

Skånes energibalans för år 2020 i Sankey‐diagram. Tillförd energi syns till vänster och använd energi till
höger i diagrammet.

För länet presenteras energibalansen grafiskt i form av ett Sankey‐diagram. I excelfilen, som utgör
underlaget för diagrammet vilket visualiserar energitillförsel och användning i länet, finns också data
för alla skånska kommuner. Det innebär att det går att ta fram ytterligare Sankey‐diagram för en
enskild kommun. En kommun som redan gjort det är Klippans kommun. Nora Björn, miljöstrateg i
Klippans kommun, berättar att fördelen med att ha ett kommunalt Sankey‐diagram är att det ger en
bra visualisering över hur det ser ut i kommunen.

Det är ett sätt att lättare visualisera energistatistik för till exempel kommunpolitiker och
tjänstepersoner. Klippans kommun har till exempel använt statistiken och dess visualisering som ett
underlag för arbetet med en ny energi‐ och klimatplan.

Vill du beställa ett Sankey‐diagram för din kommun? Kontakta i så fall utförande Cristofer Lindgren,
konsult på WSP.

Har du frågor om energistatistiken? Kontakta i så fall Sandra Johanne Selander, klimat‐ &
energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Spara energi och miljö med modern utomhusbelysning

Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder energi, miljö och pengar.
Men det är viktigt att ställa rätt krav och ge projektören förutsättningar att välja en lösning som
uppfyller riktlinjerna från Vägverket.

LÄS MER

Om utfasning av lysrör

Från och med hösten 2023 fasas ett flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor ut. Det sker
på grund av Ekodesign‐förordningen samt då undantaget för kvicksilver i ljuskällor slopas i RoHS‐
direktivet.

LÄS MER

Arbeta strategiskt med energieffektivisering

För att maximera energieffektiviseringen behöver du arbeta strategiskt. Att använda energi effektivt
är ett grundläggande lagkrav. Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete är organisationen
proaktiv och står rustad inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav. På Energimyndighetens
hemsida hittar du information om energikartläggning och andra viktiga strategiska verktyg.

Energieffektiviseringsåtgärder som passar alla lokaltyper
Ett första steg i energieffektiviseringsarbetet är att kartlägga energianvändningen. Har du en
energideklaration för byggnaden och den är bra utförd så kan den fungera som utgångspunkt. För
att identifiera fler effektiva åtgärder är det bra att dyka djupare i energistatistiken och fundera på
var, när, hur och varför energin används. På denna sidan hos Energimyndighetenhittar du
åtgärdsförslag om bla belysning, tappvarmvatten, uppvärmning, ventilation mm.

Energieffektivisering i särskilda lokaler
Vill du veta vilka energieffektiviseringsåtgärder som du kan genomföra i kommunens övriga lokaler
som skolor, storkök osv. hittar du mer information om det här.

KOMMANDE EVENEMANG

FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET

Minimera energikostnaderna genom fastighetsförädling

Länsstyrelsen Skåne har nu genomfört tre av fyra
planerade utbildningar ”Energieffektivisering
genom fastighetsförädling”. Deltagarna har
främst bestått av fastighetschefer, tekniska
chefer, ekonomichefer och politiker.

Vi har fått höga poäng i utvärderingarna ‐ betyg
4/5 där 5 är bästa betyg. Vill du också ta
chansen och gå utbildningen och förnya dina
kunskaper inom energieffektivisering och
fastighetsförädling? Då kan du anmäla dig och
dina kollegor till sista tillfället i Höör 1/3 kl 12‐
16. Lunch och fika ingår.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

FÖR NÄRINGSLIV

Delta i projektet Energismarta företag i Skåne

Nu har företag möjlighet att delta i projektet Energismarta företag i Skåne, E! I projektet får skånska
företag hjälp att minska sina energikostnader på kort och lång sikt.

Projektet riktar sig till företag med en hög energianvändning, oavsett företagets storlek. Projektet
startar våren 2023 och pågår till och med februari 2025. Totalt finns plats för 20 företag. Dessa
platser fördelas på två nätverk med tio företag i respektive nätverk.

LÄS MER OM E!

BEREDSKAPSINFORMATION

Erfarenhetsmöte kring effektbrist och manuell
förbrukningsfrånkoppling ﴾MFK﴿

Den 31 mars bjuder Länsstyrelsen Skåne in kommunerna och regionen för att dra erfarenheter från
arbetet med ”risk för MFK” samt dra upp riktlinjer inför kommande höst.

Datum: 31 mars

Tid: 10‐13.30 ﴾kaffe och mingel från 09.30, lunch serveras från 12.45﴿

Plats: Stiftsgården Åkersberg i Höör

Anmälan görs via angivelse av namn, funktion och eventuella kostpreferenser till
energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se senast 17 mars. Vi ser gärna att varje organisation
begränsar sitt deltagande till en person. Denna person har med fördel varit operativt involverad i
hanteringen av ”risk för MFK” i sin organisation.

VECKANS INSPIRATION

Låna elmätare på biblioteket

Biblioteket i Eslöv lånar nu ut elmätare till privatpersoner för att de ska kunna hålla koll på
energitjuvarna i hemmet. Intresset är stort för att låna någon av de fyra elmätare biblioteket idag har
för uthyrning. Lyssna på inslaget från P4 Malmöhus här.

LYSSNA PÅ INSLAGET FRÅN P4 MALMÖHUS

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma
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Hej!

Länsstyrelsen Skånes nyhetsbrev inom energiområdet syftar till att förmedla information om
energibesparing och energieffektivisering inom relevanta områden för kommuner. Här finner du tips
om intressanta evenemang, webbinarium, åtgärder samt myndighetsinformation.

Vi vill inte se nyhetsbrevet som en envägskanal utan vill gärna höra från er! Kontakta oss gärna kring
tankar om vilka behov ni har, tips eller goda exempel som ni vill sprida. Önskemål och tips mottages
gärna via energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

AKTUELLT

Energistatistik från Skåne

Länsstyrelsen har med konsultstöd kompletterat och kvalitetsgranskat SCB:s kommunala och
regionala energistatistik ﴾KRE‐statistiken﴿ för år 2020. Statistiken visar hur mycket energi som
producerats och använts i länet och i respektive kommun samt fördelningen mellan olika energikällor.

Du kan ladda ner energistatistiken på Länsstyrelsen Skånes hemsida

Skånes energibalans för år 2020 i Sankey‐diagram. Tillförd energi syns till vänster och använd energi till
höger i diagrammet.

För länet presenteras energibalansen grafiskt i form av ett Sankey‐diagram. I excelfilen, som utgör
underlaget för diagrammet vilket visualiserar energitillförsel och användning i länet, finns också data
för alla skånska kommuner. Det innebär att det går att ta fram ytterligare Sankey‐diagram för en
enskild kommun. En kommun som redan gjort det är Klippans kommun. Nora Björn, miljöstrateg i
Klippans kommun, berättar att fördelen med att ha ett kommunalt Sankey‐diagram är att det ger en
bra visualisering över hur det ser ut i kommunen.

Det är ett sätt att lättare visualisera energistatistik för till exempel kommunpolitiker och
tjänstepersoner. Klippans kommun har till exempel använt statistiken och dess visualisering som ett
underlag för arbetet med en ny energi‐ och klimatplan.

Vill du beställa ett Sankey‐diagram för din kommun? Kontakta i så fall utförande Cristofer Lindgren,
konsult på WSP.

Har du frågor om energistatistiken? Kontakta i så fall Sandra Johanne Selander, klimat‐ &
energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Spara energi och miljö med modern utomhusbelysning

Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder energi, miljö och pengar.
Men det är viktigt att ställa rätt krav och ge projektören förutsättningar att välja en lösning som
uppfyller riktlinjerna från Vägverket.

LÄS MER

Om utfasning av lysrör

Från och med hösten 2023 fasas ett flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor ut. Det sker
på grund av Ekodesign‐förordningen samt då undantaget för kvicksilver i ljuskällor slopas i RoHS‐
direktivet.

LÄS MER

Arbeta strategiskt med energieffektivisering

För att maximera energieffektiviseringen behöver du arbeta strategiskt. Att använda energi effektivt
är ett grundläggande lagkrav. Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete är organisationen
proaktiv och står rustad inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav. På Energimyndighetens
hemsida hittar du information om energikartläggning och andra viktiga strategiska verktyg.

Energieffektiviseringsåtgärder som passar alla lokaltyper
Ett första steg i energieffektiviseringsarbetet är att kartlägga energianvändningen. Har du en
energideklaration för byggnaden och den är bra utförd så kan den fungera som utgångspunkt. För
att identifiera fler effektiva åtgärder är det bra att dyka djupare i energistatistiken och fundera på
var, när, hur och varför energin används. På denna sidan hos Energimyndighetenhittar du
åtgärdsförslag om bla belysning, tappvarmvatten, uppvärmning, ventilation mm.

Energieffektivisering i särskilda lokaler
Vill du veta vilka energieffektiviseringsåtgärder som du kan genomföra i kommunens övriga lokaler
som skolor, storkök osv. hittar du mer information om det här.

KOMMANDE EVENEMANG

FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET

Minimera energikostnaderna genom fastighetsförädling

Länsstyrelsen Skåne har nu genomfört tre av fyra
planerade utbildningar ”Energieffektivisering
genom fastighetsförädling”. Deltagarna har
främst bestått av fastighetschefer, tekniska
chefer, ekonomichefer och politiker.

Vi har fått höga poäng i utvärderingarna ‐ betyg
4/5 där 5 är bästa betyg. Vill du också ta
chansen och gå utbildningen och förnya dina
kunskaper inom energieffektivisering och
fastighetsförädling? Då kan du anmäla dig och
dina kollegor till sista tillfället i Höör 1/3 kl 12‐
16. Lunch och fika ingår.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

FÖR NÄRINGSLIV

Delta i projektet Energismarta företag i Skåne

Nu har företag möjlighet att delta i projektet Energismarta företag i Skåne, E! I projektet får skånska
företag hjälp att minska sina energikostnader på kort och lång sikt.

Projektet riktar sig till företag med en hög energianvändning, oavsett företagets storlek. Projektet
startar våren 2023 och pågår till och med februari 2025. Totalt finns plats för 20 företag. Dessa
platser fördelas på två nätverk med tio företag i respektive nätverk.

LÄS MER OM E!

BEREDSKAPSINFORMATION

Erfarenhetsmöte kring effektbrist och manuell
förbrukningsfrånkoppling ﴾MFK﴿

Den 31 mars bjuder Länsstyrelsen Skåne in kommunerna och regionen för att dra erfarenheter från
arbetet med ”risk för MFK” samt dra upp riktlinjer inför kommande höst.

Datum: 31 mars

Tid: 10‐13.30 ﴾kaffe och mingel från 09.30, lunch serveras från 12.45﴿

Plats: Stiftsgården Åkersberg i Höör

Anmälan görs via angivelse av namn, funktion och eventuella kostpreferenser till
energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se senast 17 mars. Vi ser gärna att varje organisation
begränsar sitt deltagande till en person. Denna person har med fördel varit operativt involverad i
hanteringen av ”risk för MFK” i sin organisation.

VECKANS INSPIRATION

Låna elmätare på biblioteket

Biblioteket i Eslöv lånar nu ut elmätare till privatpersoner för att de ska kunna hålla koll på
energitjuvarna i hemmet. Intresset är stort för att låna någon av de fyra elmätare biblioteket idag har
för uthyrning. Lyssna på inslaget från P4 Malmöhus här.

LYSSNA PÅ INSLAGET FRÅN P4 MALMÖHUS

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma
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Hej!

Länsstyrelsen Skånes nyhetsbrev inom energiområdet syftar till att förmedla information om
energibesparing och energieffektivisering inom relevanta områden för kommuner. Här finner du tips
om intressanta evenemang, webbinarium, åtgärder samt myndighetsinformation.

Vi vill inte se nyhetsbrevet som en envägskanal utan vill gärna höra från er! Kontakta oss gärna kring
tankar om vilka behov ni har, tips eller goda exempel som ni vill sprida. Önskemål och tips mottages
gärna via energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

AKTUELLT

Energistatistik från Skåne

Länsstyrelsen har med konsultstöd kompletterat och kvalitetsgranskat SCB:s kommunala och
regionala energistatistik ﴾KRE‐statistiken﴿ för år 2020. Statistiken visar hur mycket energi som
producerats och använts i länet och i respektive kommun samt fördelningen mellan olika energikällor.

Du kan ladda ner energistatistiken på Länsstyrelsen Skånes hemsida

Skånes energibalans för år 2020 i Sankey‐diagram. Tillförd energi syns till vänster och använd energi till
höger i diagrammet.

För länet presenteras energibalansen grafiskt i form av ett Sankey‐diagram. I excelfilen, som utgör
underlaget för diagrammet vilket visualiserar energitillförsel och användning i länet, finns också data
för alla skånska kommuner. Det innebär att det går att ta fram ytterligare Sankey‐diagram för en
enskild kommun. En kommun som redan gjort det är Klippans kommun. Nora Björn, miljöstrateg i
Klippans kommun, berättar att fördelen med att ha ett kommunalt Sankey‐diagram är att det ger en
bra visualisering över hur det ser ut i kommunen.

Det är ett sätt att lättare visualisera energistatistik för till exempel kommunpolitiker och
tjänstepersoner. Klippans kommun har till exempel använt statistiken och dess visualisering som ett
underlag för arbetet med en ny energi‐ och klimatplan.

Vill du beställa ett Sankey‐diagram för din kommun? Kontakta i så fall utförande Cristofer Lindgren,
konsult på WSP.

Har du frågor om energistatistiken? Kontakta i så fall Sandra Johanne Selander, klimat‐ &
energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Spara energi och miljö med modern utomhusbelysning

Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder energi, miljö och pengar.
Men det är viktigt att ställa rätt krav och ge projektören förutsättningar att välja en lösning som
uppfyller riktlinjerna från Vägverket.

LÄS MER

Om utfasning av lysrör

Från och med hösten 2023 fasas ett flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor ut. Det sker
på grund av Ekodesign‐förordningen samt då undantaget för kvicksilver i ljuskällor slopas i RoHS‐
direktivet.

LÄS MER

Arbeta strategiskt med energieffektivisering

För att maximera energieffektiviseringen behöver du arbeta strategiskt. Att använda energi effektivt
är ett grundläggande lagkrav. Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete är organisationen
proaktiv och står rustad inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav. På Energimyndighetens
hemsida hittar du information om energikartläggning och andra viktiga strategiska verktyg.

Energieffektiviseringsåtgärder som passar alla lokaltyper
Ett första steg i energieffektiviseringsarbetet är att kartlägga energianvändningen. Har du en
energideklaration för byggnaden och den är bra utförd så kan den fungera som utgångspunkt. För
att identifiera fler effektiva åtgärder är det bra att dyka djupare i energistatistiken och fundera på
var, när, hur och varför energin används. På denna sidan hos Energimyndighetenhittar du
åtgärdsförslag om bla belysning, tappvarmvatten, uppvärmning, ventilation mm.

Energieffektivisering i särskilda lokaler
Vill du veta vilka energieffektiviseringsåtgärder som du kan genomföra i kommunens övriga lokaler
som skolor, storkök osv. hittar du mer information om det här.

KOMMANDE EVENEMANG

FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET

Minimera energikostnaderna genom fastighetsförädling

Länsstyrelsen Skåne har nu genomfört tre av fyra
planerade utbildningar ”Energieffektivisering
genom fastighetsförädling”. Deltagarna har
främst bestått av fastighetschefer, tekniska
chefer, ekonomichefer och politiker.

Vi har fått höga poäng i utvärderingarna ‐ betyg
4/5 där 5 är bästa betyg. Vill du också ta
chansen och gå utbildningen och förnya dina
kunskaper inom energieffektivisering och
fastighetsförädling? Då kan du anmäla dig och
dina kollegor till sista tillfället i Höör 1/3 kl 12‐
16. Lunch och fika ingår.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

FÖR NÄRINGSLIV

Delta i projektet Energismarta företag i Skåne

Nu har företag möjlighet att delta i projektet Energismarta företag i Skåne, E! I projektet får skånska
företag hjälp att minska sina energikostnader på kort och lång sikt.

Projektet riktar sig till företag med en hög energianvändning, oavsett företagets storlek. Projektet
startar våren 2023 och pågår till och med februari 2025. Totalt finns plats för 20 företag. Dessa
platser fördelas på två nätverk med tio företag i respektive nätverk.

LÄS MER OM E!

BEREDSKAPSINFORMATION

Erfarenhetsmöte kring effektbrist och manuell
förbrukningsfrånkoppling ﴾MFK﴿

Den 31 mars bjuder Länsstyrelsen Skåne in kommunerna och regionen för att dra erfarenheter från
arbetet med ”risk för MFK” samt dra upp riktlinjer inför kommande höst.

Datum: 31 mars

Tid: 10‐13.30 ﴾kaffe och mingel från 09.30, lunch serveras från 12.45﴿

Plats: Stiftsgården Åkersberg i Höör

Anmälan görs via angivelse av namn, funktion och eventuella kostpreferenser till
energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se senast 17 mars. Vi ser gärna att varje organisation
begränsar sitt deltagande till en person. Denna person har med fördel varit operativt involverad i
hanteringen av ”risk för MFK” i sin organisation.

VECKANS INSPIRATION

Låna elmätare på biblioteket

Biblioteket i Eslöv lånar nu ut elmätare till privatpersoner för att de ska kunna hålla koll på
energitjuvarna i hemmet. Intresset är stort för att låna någon av de fyra elmätare biblioteket idag har
för uthyrning. Lyssna på inslaget från P4 Malmöhus här.

LYSSNA PÅ INSLAGET FRÅN P4 MALMÖHUS

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma

https://l7817e.c.plma.se/?q=007446280180&TId=1

