
 

 

TVL-info 2014:5 
Tillsynsvägledning från 

Länsstyrelsen Skåne 

Energieffektivisering i lantbruket  

 

Länsstyrelsen Skåne har beviljats bidrag från Energimyndigheten för genomförande av ett projekt som 

går under benämningen "Energieffektivisering av Lantbruk genom prövning och tillsyn”.  

 

Som en del av projektet kommer Länsstyrelsen att utarbeta olika checklistor för energitillsyn och 

energifrågor vid prövning av Lantbruk. Målet är att ta fram fyra checklistor med kompletterande 

information med fakta om energieffektivisering inom lantbruk; en för tillståndsprövningen och tre för 

tillsyn avseende djurhållande verksamheter, växtodlingsföretag respektive växthus.  

 

Information till tillsynsmyndigheter 
Checklistorna kommer att spridas till lantbrukshandläggare inom kommuner och länsstyrelsen för att 

kunna användas under tillsynsbesök, besiktningar samt samrådsmötet inför tillståndsprövning. 

Tillsynsprojektet vänder sig till länen i södra Sverige (Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Halland, 

Jönköping, Västra Götaland, Östergötland, Gotland län). Vi kommer att sprida informationen även till 

övriga Länsstyrelser och för vidare distribution till samtliga kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TILLSYNSVÄGLEDNING 

Från Länsstyrelsen Skåne 

Information till lantbruket 
Informationsmaterialet kommer att spridas till lantbrukare i anslutning till ordinarie tillsynsbesök, via 

LRF och hushållningssällskapet samt i samband med lantbruksmässor etc. Informationsspridning 

kommer även att ske via Ning, jordbruksverkets chattforum för inspektörer.  

 

Utbildning 
Länsstyrelsen Skåne planerar även att upphandla och anordna utbildningar på tre ställen i landet för 

lantbrukshandläggare inom Länsstyrelsen och kommunerna. Utbildningen kommer att bestå av en 

teoretisk del och en praktiskt del. Utbildningarna kommer troligen att förläggas till Hässleholm, 

Göteborg och Linköping. 

 

Den teoretiska delen kommer att ge en översikt över energianvändningen i jordbrukssektorn, exempel 

på åtgärder för energieffektivisering inom djurhållande verksamheter, växtodlingsföretag respektive 

växthus, information om hur en energikartläggning går till samt information om relevant lagstiftning.  

 

Den praktiska delen inkluderar ett besök på ett lantbruk som ansökt om tillstånd, för att titta på 

energilösningar med utgångspunkt från de framtagna checklistorna. Besöket hålls av en rådgivare som 

parallellt ger verksamhetsutövaren gratis rådgivning om energieffektivisering. Ambitionen är att titta 

på produktionsgrenarna nöt, svin, fjäderfä och trädgård. 

 

Tidsplan 
Informationsmaterial och checklistor kommer att färdigställas innan sommaren 2014. Utbildningarna 

planeras till september. Under tiden oktober till och med december 2014 sker energitillsyn inom 

djurhållande verksamheter, växtodlingsföretag och växthus, med stöd av framtaget material. Givetvis 

kan vi fortsätta att använda framtaget material även under 2015 och framåt. Slutredovisning av 

projektet måste dock vara Energimyndigheten tillhanda senast den 31 mars 2015.  

 

Mål inom projektet 
Projektet är en del i Jordbruksverkets och Länsstyrelsens arbete med att främja energieffektivisering i 

jordbruksföretag. Arbetet är en del i att nå Sveriges energieffektiviseringsmål. 

 

Projektmål: 

1. 50 % av handläggarna för jordbruk i de 9 södra länen, ska ha genomgått projektets utbildning  

2. 50 % av målgruppen ska ha uppmärksammat att det finns checklistor att tillgå. 

 

Effektmål: 

1. De handläggare som genomgått utbildningen kan identifiera energieffektiveringspotentialer i de 

verksamheter de bedömer  

2. Inspektörer och handläggare använder Ning som en naturlig plattform för att diskutera tillsyn och 

prövning av energieffektiva lantbruk med Jordbruksverket och Energimyndigheten. 

 

  



 

 

TILLSYNSVÄGLEDNING 

Från Länsstyrelsen Skåne 

Projektetorganisation 
Projektet samorganiseras mellan Länsstyrelsens Miljöavdelning och Landsbygdsavdelning. Projektet 

har en arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp.    

 

Arbetsgrupp:  

Ann Nilsson (Miljötillsyn) 

Anna Nilsson (Miljöprövning) 

Anna Starck (Landsbygd miljö) 

Mårten Svensson (Energirådgivare) 

Ita Jablonska (Kommunikation) 

Tobias Markensten, Jordbruksverket Klimatenheten 

 

Styrgrupp:  

Gerd Lundquist, Länsstyrelsen Skåne (EC Miljötillsyn)  

Ingela Valeur, Länsstyrelsen Skåne (EC Miljöprövning)  

Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen Skåne (stf EC Miljö- och vattenstrategiska)  

Marie Jeppsson, Länsstyrelsen Skåne (EC Landsbygd miljö)  

Mats Sjödahl (EC Klimatenheten, Jordbruksverket) 

 

Referensgrupp:  

Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen i Skåne (ProEff)  

Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige (energitillsynsprojekt) 

Linda Malmén, Länsstyrelsen Östergötland (LEKS) 

Ann Westerdahl, Länsstyrelsen Skåne (MPD)  

Elin Einarsson, Jordbruksverkets Växt- och miljöavdelning  

Nils Helmersson, Hushållningssällskapet 

Martin Holmén, Kristianstad kommun (energirådgivare) 

 

Intresse att delta i projektet? 
Är du intresserad av att delta i tillsynsprojektet, bidra med input till checklistor eller 

informationsmaterial eller bistå med goda exempel i samband med utbildningarna?  

 

Hör av dig till Ann Nilsson ann.m.nilsson@lansstyrelsen.se,  Anna Nilsson 

anna.s.nilsson@lansstyrelsen.se eller Anna Starck anna.starck@lansstyrelsen.se i arbetsgruppen.  
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