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

Årets sista nyhetsbrev från IEE
Julen är snart här, ett år är över och vi i Skåne har varit superduktiga med vårt arbete att inspirera de
skånska företagen att spara energi, bra jobbat till oss alla! I skrivandets stund har vi i Skåne gjort 143
energibesök inom projektet av totalt 299!
I detta sista nyhetsbrevet för i år kommer ni att få lite matnyttigt om vad som är på gång i projektet
både nationellt och regionalt, och sen har vi en speciell önskan från Energimyndigheten De behöver
vår hjälp!
I det här nyhetsbrevet berättar vi mer om:
•

Lägeskoll

•

Information till ambassadörer

•

Ny nätverksträff den 29 januari

•

Material till små företag

•

Projektets framtid

•

Beräkningsexempel är på väg!

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

Vi ringer och kollar läget
Nu är det snart bara 5 månader kvar i projektet för att göra företagsbesök och tiden går fort när man har roligt! Vi

ser att flera av er är igång med era företagsbesök och att ni rapporterar in era besök, men många kommuner har
än så länge inte rapporterat in några besök alls. Ni har ju till 31/519 på er att rapportera in samtliga besök som
finns på er företagslista. För att vara säker på att ni har all den hjälp ni behöver för att klara av besöken så
kommer projektledningen kontakta samtliga kommuner för att fråga hur det går med era besök, om ni behöver
hjälp med besöken osv. Vi kommer även stämma av med er om ni ser behov av fortsatt stöd av LST även efter
projektet. Ni kommer höra från oss senast 31/1–19.

Information till er som är
ambassadörer

Hjälp med att få till en
systematisk energitillsyn?

Ni som är ambassadörer för MImetoden (Motiverande

Vill ni ha hjälp med att se över er energitillsyn eller

samtal) och som gått MIutbildningen i projektet ska
utbilda era kollegor i metoden! När ni gjort detta ska
ni skicka in följande till Länsstyrelsen: Datum för
utbildningen, hur många timmar den var, namn och

kanske diskutera hur ni kan utveckla er energitillsyn
nu och när projektet snart är slut? Kontakta då
veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se så kommer hon
ut och pratar med er och hjälper er vidare i ert

arbetstitel på de som Ett deltog. Skicka informationen
till veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se

arbete!

Nästa nätverksträff 29/1–19
Välkomna till 2019 års första nätverksträff 29/1–19 kl 08.3012.30 på Bilmånsson i Eslöv! På denna träffen
kommer vi får lyssna på när företaget berättar hur deras energiarbete tog fart efter att de fått ett föreläggande
om energikartläggning. Vi kommer även få lyssna till en energikonsult som ger oss tips på
energieffektiviseringsåtgärder beroende på företagens storlek! Vi får även veta när de lämpar sig för ett företag
att göra en energikartläggning. Konsulten kommer ta oss på en kort rundvandring på företaget för att ge oss tips
på vad man kan titta på när man gör ett energibesök hos ett företag. Vi bjuder på frukost och lunch! Ni anmäler
ert deltagande på träffen här via denna länken: Sista anmälningsdagen är 24/1–19

ANMÄL DIG HÄR

Sista chansen för företag att söka energikartläggningsstödet
Ett företag som använder mycket energi kan behöva få koll på sin energianvändning och göra en
energikartläggning. Det finns ekonomiskt stöd som företaget kan söka för detta! Den 30 april 2019 är sista
datumet för små och medelstora företag att söka stödet för energikartläggning via Energimyndigheten. Stödet
täcker 50% (upp till 50.000kr) av kostnaden för en energikartläggning och stödet gäller för de verksamheter som
har en energianvändning över 300MWh/år och under 250 anställda. Så uppmana era företag att söka stödet
medan det går! Kom även ihåg att Energikontoret Skåne kan hjälpa företagen helt kostnadsfritt under hela
processen! Så hänvisa era företag till Energimyndighetens hemsida där de kan läsa mer om stödet eller till Ulf
Jobacker och Per Persson som jobbar på Energikontoret Skåne för att hjälpa företag. Ni hittar deras

kontaktuppgifter på Energikontorets hemsida.

Material till små företag under 10 anställda
Materialet som är framtaget i projektet verkar inte funka så bra för de mindre företagen som har mellan 1–10
anställda. Detta är feedbacken som flera Länsstyrelser har fått från kommuner som är ute och gör företagsbesök.
Av den anledningen har Energimyndigheten tillsatt en arbetsgrupp med olika Länsstyrelser som ska titta på
materialet och se om det kan anpassas till de mindre företagen. Gruppen samarbetar även med några energi
och klimatrådgivare och energicoacher för att få fram ett lämpligt material. Under januari 2019 kommer ett första
utkast att presenteras. Fokus kommer ligga på att ta fram ett enklare, kortfattat material med praktiska exempel
på energieffektivisering som kan presenteras för företagen på under 1 h. För mer information se kommande
nyhetsbrev och nästa nätverksträff!

Projektets framtid
Just nu pågår en nationell diskussion mellan Länsstyrelserna i Sverige, Energimyndigheten och Tillväxtverket
(finansiär) om en eventuell förlängning av projektet. Det finns ett behov av att skapa mer tid för företagsbesök
och mer tid för att sprida det material som arbetats fram i projektet. Om projektet förlängs kommer ni kunna göra
företagsbesök antagligen ända fram till november 2019. Mer om detta i nästa nyhetsbrev och på nästa
nätverksträff!

Energimyndigheten vill ha er hjälp!
Energimyndigheten efterlyser feedback på det material som tagits fram i projektet. Materialet kommer revideras
och förbättras, om konkreta inspel lämnas in, och de vill gärna få med era synpunkter på vad som fungerar bra,
vad som eventuellt kan förbättras och vad som saknas. Skicka in er kommentarer till oss på Länsstyrelsen i
Skåne så sammanställer vi Skånes svar och skickar detta gemensamt till Energimyndigheten! Skicka era
kommentarer senast 15/1–19 till veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se

10 vanliga beräkningsexempel
Det är lönsamt att spara energi! Det hålls just nu på att tas fram ett material med vanligt förekommande
energiförbättrande åtgärder med tillhörande beräkningsexempel som kan användas vid företagsbesöken. Detta
för att mer konkret visa på den lönsamhet som faktiskt finns i energieffektiviseringsarbetet – ett sätt att tydliggöra
de ekonomiska kopplingarna. Materialet väntas vara klart i januari 2019 och ska vara ett stöd till inspektörerna.

God Jul och ett riktigt Gott år
önskar

Projektledningen för Incitament för energieffektivisering

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

