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Planering: Incitament för energieffektivisering
1. Det här händer i höst
Hösten 2017: Länsstyrelsen kontaktar kommunerna och tillsammans planeras det
gemensamma arbetet 2018
• Företagslistorna spikas: Länsstyrelsen har under våren tagit fram listor med förslag på lämpliga
företag att besöka under år 2018 med fokus på energieffektivisering. Listorna är en kombination
av utdrag från SCB och tillsynslistor från kommunerna. Under hösten spikas vilka företag som ska
besökas under 2018.
• Företagsbesöken spikas: Miljökontoren, som medverkar i projektet, och Länsstyrelsen bestämmer
vem som genomför vilka företagsbesök, vad för material som ska presenteras på besöken och hur
besöken ska följas upp. Denna arbetsfördelning och plan ska vara klar senast december 2017.
• Träffar med näringslivskontor: Tillsammans diskuterar och planerar vi andra sätt att nå ut till
företagen, utöver tillsynskanalen. Är det möjligt att ordna företagsträffar i samarbete med
näringslivskontoret?
25 oktober: Seminarium i Hässleholm
Samtliga miljökontor, som är med i projektet, går grundutbildningen (även kallad spridningsseminariet).
Även övriga kommuner är inbjudna, liksom energi- och klimatrådgivarna. På utbildningen presenteras det
material och de verktyg som tagits fram och som ska spridas genom projektet. Anmäl dig här!
22–23 november eller 10–11 januari: Seminarium för ambassadörer i Malmö
Påbyggnadsutbildningar (även kallade lärandeseminarier) om motiverande samtal vid energitillsyn för
kommuner som medverkar i projektet och som valt att bli ambassadörer för energieffektivisering. Endast
miljöinspektörer får gå utbildningen. Här lär sig deltagarna att sälja in energieffektivisering till små- och
medelstora företag och motivera dem till åtgärdsarbete. Läs mer här!
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2. Det här händer under 2018
Tidigt 2018: Ambassadörerna sprider sina kunskaper om motiverande samtal
Tjugo miljöinspektörer från Skånes kommuner har i januari 2018 gått påbyggnadsutbildningen och blivit
ambassadörer för energieffektivisering. Under början av
2018 sprider de sina kunskaper, om motiverande samtal vid
tillsynen, till kollegor inom kommunen och eventuellt i
grannkommunerna.
Hela 2018: Kommuner och Länsstyrelse gör
företagsbesök, t ex i samband med tillsynen, för
spridning av verktygslådan (metodstöden)
Miljökontoren och Länsstyrelsen besöker företagen enligt de
framtagna företagslistorna och arbets-fördelningen, som
kommunerna och Länsstyrelsen kommit överens om under
hösten 2017. Målet är att inspirera samtliga små- och
medelstora företag till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Länsstyrelsen följer gärna med ut
på de inledande företagsbesöken. En närmare beskrivning av
hur företagsbesöken kan gå till kommer under hösten 2017.
Nätverksträffar
Preliminärt nätverksträffar för utbyte av erfarenheter våren
och hösten 2018, samt våren 2019.
3. Det här händer under 2019
Våren 2019: Inrapportering och uppföljning av arbetet 2018
Under våren 2019 kommer Länsstyrelsen följa upp samtliga företagsbesök för att se om företagen börjat
arbeta med energieffektiviseringsåtgärder. Länsstyrelsen återkopplar till kommunerna. Mer information
om uppföljningen kommer senare
Hela 2019: Miljösamverkan Skåne fokuserar på energitillsyn
Under 2019 kommer miljösamverkan Skåne sätta igång ett arbeta med fokus på energitillsyn med syfte att
ge fortsatt stöd till kommunerna efter att projektet Incitament för energieffektivisering upphört.
4. Hör gärna av dig!
Har du frågor, funderingar eller vill diskutera projektet? Hör gärna av dig till oss i projektgruppen på
Länsstyrelsen:
•
•
•
•

Anna Bengtsson, anna.bengtsson@lansstyrelsen.se, 010-224 12 82
Niklas Hansson, niklas.hansson@lansstyrelsen.se, 010-224 13 64
Peter Odhner, peter.odhner@lansstyrelsen.se, 010-224 17 49
Veronica Lindeberg, veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se, 010-22 41 462

