Hej!
Vi har glädjen att meddela att projektet Incitament för Energieffektivisering (IEE) har blivit förlängt
och kommer att vara igång till och med april 2021!
När projektet startade år 2016 var det 19 kommuner och Skånes två miljöförbund som meddelade at
t de ville vara med i projektet och göra företagsbesök, vilket innebär
att 27 av Skånes kommuner varit med (för en lista på deltagande kommuner och miljöförbund, se sist
i mailet). De kommuner som ännu inte varit med är hjärtligt välkomna att ansluta sig! Deltagande i
projektet ger er möjlighet att få stöd i er tillsyn av SMF avseende företagens energianvändning och
tillgång till kommande utbildningar och nätverksträffar inom energieffektivisering. Mer projektinfo
hittar ni hos Energimyndigheten. Information om projektets förlängning gavs till kommunernas
miljöchefer på länsmiljöchefsträffen den 30 mars.

På länsstyrelsen har projektet nya projektledare på plats; Matilda Gradin (har tidigare jobbat bland
annat med kommunal tillsyn och som miljöstrateg på olika kommuner) och Susann Söderberg
(arbetar vanligtvis med tillsyn enligt Miljöbalken). Vi arbetar nu för fullt med att planera hur vi får ut
maximal klimat- och energisparnytta av projektet fram till projektslut.
Den 17 juni kl 9-11 är ni välkomna till en nätverksträff på Skype då vi kommer uppdatera varandra
om vad vi åstadkommit hittills och våra planer inför projektets sista år. Är det någon utbildning ni vill
ha/vill ha mer av, fungerar materialet bra, hur kan vi på bästa sätt organisera energitillsynen framåt?
En separat kallelse med dagordning och skypelänk kommer inom kort. Välkomna att inkomma med
input kring vad ni vill diskutera på mötet senast den 10e juni till matilda.gradin@lansstyrelsen.se.
Vi behöver också få veta vilka som ska vara kontaktperson i just din kommun i fortsättningen av
projektet, en 1a kontakt och en 2a kontakt så vi kan ha kontinuitet även under semestrar och längre
frånvaro. Maila även era kontaktuppgifter till Matilda. Tusen tack!
Inom de närmaste årtiondena ska samhället bli helt klimatneutralt, och vi måste jobba på många
fronter samtidigt för att uppnå detta. På regional nivå har vi ett antaget mål att utsläppen av
växthusgaser i Skåne år 2030 ska vara minst 80 procent lägre än 1990, och en del av er kommuner
har ännu ambitiösare mål. Att delta i det här projektet är ett sätt att närma sig de här avgörande
målen!
Projektmålen för det här projektet är:
•
•
•

Besöka 299 verksamheter för energitillsyn (både kommunala och länsstyrelsens
tillsynsobjekt) (87% uppnått)
90 verksamheter ska arbeta efter en flerårig energiåtgärdsplan (88 % uppnått)
Besökta verksamheter ska uppfylla 6 av 10 kriterier i ett systematiskt energiarbete (30 %
uppnått)

Vi arbetar även för att energieffektivisering ska vara en integrerad del av tillsynsarbetet enligt
Miljöbalken.

I början av projektet har deltagande kommuner angett vilka företag som ska få tillsyn inom projektet,
alla de här projekten ska ha besök och uppföljning.
Förutsättningarna för både projektaktiviteter och företagens möjligheter att arbeta med
energieffektivisering är naturligtvis påverkade av Covid-19. En del enklare energiåtgärder kan ge
minskade kostnader utan stora investeringar, och en del företag kan ha tid att ta tag i de här frågorna
om verksamheten är mindre intensiv. Företagskontakter och uppföljningar kommer såklart anpassas
beroende på de olika företagens situation.
Några saker vi planerar att gå vidare med under projektets sista år är:
•
•
•
•

•
•

Aktivera vårt kommunnätverk med erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande delar
Vara med på kommunala energitillsynsbesök om kommunerna önskar och det är möjligt
Ta fram en konceptlösning för uppföljningsbesök
Ta fram en plan där tillsynsmyndigheterna (både länsstyrelsen och kommunerna) går från det
frivilliga och motiverande till en högre kravnivå och sedan inkluderar energifrågan i ordinarie
tillsyn
Inspirera till att material framtaget i projektet används
Använda energikontoren för att få företagen att klättra vidare i energitrappan

Vi behöver er hjälp med att inkomma med önskemål om vad som är särskilt angeläget att arbeta med
– med utgångspunkt från aktivitetslistan men även fritt valt.
Ju mer återkoppling vi får från er -desto bättre möjligheter har vi att tillsammans med er göra en
riktigt bra förlängning av projektet.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott projektsamarbete och vi hörs inom kort!
Susann Söderberg och Matilda Gradin, Länsstyrelsen Skåne

