Nyhetsbrev för projektet Incitament för energieffektivisering, oktober 2018
Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Hösten är här, och det är även ett nytt nyhetsbrev!
Så var det dags för höstens första nyhetsbrev. Nyhetsbrevet tar upp vad som är
på gång inom projektet Incitament för energieffektivisering och vad ni som
deltagande kommun behöver veta om er medverkan i projektet. Sprid det till alla
berörda i er organisation!
I det här nyhetsbrevet berättar vi mer om:
•

Hur ligger Skåne till gällande företagsbesök

•

Ny nätverksträff den 23 oktober

•

Företag och energikartläggning

•

Näringslivsträffar i kommunerna

Mer information hittar du längre ner i nyhetsbrevet. Har du några frågor eller
funderingar angående informationen i nyhetsbrevet? Kontakta gärna vår projektledare!
Veronica Lindeberg, veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se, tel 010224 14 62

Skåne i topp gällande företagsbesök
I skrivandets stund har Skåne gjort 126 företagsbesök av 180. Tittar vi runt om i landet så
ligger Skåne i topp gällande företagsbesök, så det är kul att alla ni kommuner är på gång
och besöker företagen! Heja er!
PÅMINNELSE! Företagsbesöken pågår även 2019! Så kom ihåg att tänka på detta när ni
gör er tillsynsplanering för 2019. Ni har fram till den 31 maj 2019 att rapportera in era
besök till Länsstyrelsen eller via Energimyndighetens rapporteringssida!
Tror ni att ni inte kommer hinna göra era företagsbesök, kontakta oss på Länsstyrelsen
så kan vi kanske hjälpa er att få klart era företagsbesök! Kontakta Niklas på:
niklas.hansson@lansstyrelsen.se
Här är en tabell som visar hur många företagsbesök resp. län gjort och hur stor
procentdel det är av de total besök som ska göras.

Nästa nätverksträff 23/10 – Föreläsning om
energieffektivisering i fastigheter!
Är din kunskap om energieffektivisering lite ringrostig och vill du förbättra denna lite? Då
ska du komma på nästa nätverksträff inom IEE som anordnas den 23/10 kl 08.30 15.00 i
Länsstyrelsens Skånes lokaler i Malmö.
Fokus på denna nätverksträff är energieffektivisering i fastigheter! Willy Ociansson
kommer till Skåne och kommer lära oss hur vi på bästa sätt går på energijakt i de
fastigheter vi besöker! Vi kommer få lära oss vad det är som påverkar energiarbetet på
ett företag, hur vi hittar energitjuvar på ett bra sätt, grundläggande energikunskap och
hur vi kan göra bättre bedömningar som leder till bättre åtgärder.
Willy har arbetat med installationsteknik i fastigheter i över 20 år och år 2010 blev han
utsedd till årets Energirådgivare i Sverige! Willy är en känd föredragshållare och hans
föreläsningar på temat fastighet och energi är ofta mycket uppskattade.

ANMÄL DIG HÄR

Hjälp! Företag och energikartläggning!
Ska du göra ett företagsbesök som du vet behöver göra en energikartläggning eller som
kanske redan gjort det men som inte kommer vidare i sitt arbete? Då kan du kontakta

Energikontoret Skåne och per.persson@kfsk.se eller ulf.jobacker@kfsk.se som arbetar
med att ge praktisk hjälp och stöd till alla SMF som behöver hjälp inför eller efter en
energikartläggning. De kan även följa med er ut på era energibesök!

Näringslivsträffar i kommunerna
Vi i projektledningen är ute och håller näringslivsträffar med energifokus tillsammans med
era näringslivskontor. På träffarna berättar vi om projektet och de nya
branschvägledningarna för energieffektivisering, Klimatklivet har berättat om pengar som
finns att söka för nya klimat och energiinvesteringar (upp till 70% kostnadstäckning!),
Energikontoret har varit där och berättat om hur de kan hjälpa företag som tänkt söka
eller har sökt energikartläggningsstöd. På vissa av träffarna har även ett lokalt företag
berättat hur de arbetat för att minska sin energianvändning, vilket har varit väldigt
uppskattat.
Kommande träffar:
Hässleholm
24/10 kl 13.1515.15
Bromölla
29/11, 07.45  10.00
Kontakta dominik.wagrowski@lansstyrelsen.se för mer information eller om ni vill att vi
anordnar en näringslivsträff i er kommun.

Det här är ett nyhetsbrev om projektet Incitament för energieffektivisering.
Vill du inte ha det här utskicket? Här kan du avregistrera dig.
Vill du att en kollega ska få nyhetsbrevet? Mejla epostadressen till julia.martinsson@lansstyrelsen.se

