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

Glad sommar från IEE
Nu är sommaren snart här och med det kommer vårens sista nyhetsbrev! Läs och begrunda, hör av er
om ni har några frågor annars ses och hörs vi till hösten!
Vi i projektgruppen önskar er alla en trevlig sommar och hoppas att ni kommer tillbaka till hösten
fyllda med energi, redo att göra era sista företagsbesök!
Veronica, Niklas, Dominik och Ilpo!
I det här nyhetsbrevet berättar vi mer om:
•

Ny projektledare för Skåne

•

Hur Skånes kommuner ligger till med sina företagsbesök

•

Nytt material

•

Höstens nätverksträffar

Ny projektledare i Skåne!
Från och med vecka 26 kommer Veronica Lindeberg sluta som projektledare i projektet. Hennes ersättare
kommer vara Niklas Hansson som även han arbetar på Länsstyrelsen Skåne. Flera av er känner Niklas sedan
tidigare, han arbetar främst med tillsynsfrågor och som Verksamhetsledare för Miljösamverkan Skåne. Han har
även arbetet i projektet från det att projektet startade år 2016. Ni når Niklas på niklas.hansson@lansstyrelsen.se
eller på tfn: 010–2241364.

Skånes kommuner ligger efter med sina företagsbesök
När projektet startade år 2016 var det 19 kommuner och Skånes två miljöförbund som meddelade att de ville vara
med i projektet och göra företagsbesök. Det innebär att 27 av Skånes kommuner är med i projektet. Kommunerna
ska under projektperioden tillsammans göra ca 300 företagsbesök med energifokus. Detta innebär att var
kommun i snitt ska göra ca 11 företagsbesök under ca 2 år. När Länsstyrelsen räknat samman alla de
företagsbesök som registrerats så visar det sig att det bara är ett fåtal kommuner som faktiskt gjort de
företagsbesök som åtagit sig att göra.
Merparten av kommunerna har gått utbildningar som anordnats av projektet men valt att ändå inte göra och
registrera uppsatta företagsbesök. Det är 5 månader kvar i projektet och endast 59% av besöken är genomförda
och registrerade. Anledningen till att besöken ej genomförts verkar bero på stor personalomställning i
kommunerna, omprioritering av tillsynsområde, osäkerhet i energifrågan.

En sommaruppmaning till Skånes kommuner!
Ni som inte genomfört era företagsbesök och/eller rapporterat in dem till oss/på Energimyndighetens hemsida,
gör det så fort ni kan! Kan ni inte av någon anledning, kontakta oss på Länsstyrelsen så att vi får veta vad ni gjort
och vad som är kvar att göra, vi kanske kan göra era besök åt er! Vill ni ha hjälp eller har frågor om
företagsbesöken kontakta Länsstyrelsens nya projektledare niklas.hansson@lansstyrelsen.se så försöker han
hjälpa er!

Nytt energitillsynsmaterial
Energi och Lantbruk
Det har kommit ut en ny branschvägledning för
energieffektivisering i Lantbruk Energihushållning i
Jordbruk, en vägledning för bästa teknik (ISSN
14043343). Ni hittar den i Energimyndighetens
webbshop.

Energitrappan för mindre företag
Materialet Företagets energitrappa har nu
kompletterats med frågor som är mer anpassade till
de mindre företagen, perfekt för er kommuner som
har många små företag att besöka! Ni hittar
dokumentet med frågorna på Energimyndighetens
hemsida.

Beräkningsexempel för mindre
företag
Nu finns det beräkningsexempel för de mindre
företagen som ni kan använda er av när ni är på
företagsbesök. Det finns 6 olika beräkningsexempel
som rör belysning, pumpar, ventilation, isolering,
solceller och uppvärmning. Visa dessa
beräkningsexempel när ni är ute på företagsbesök! Ni
hittar dem här på Energimyndighetens hemsida under
rubriken Exempel på LCCberäkningar.

Energikartläggningsstödet upphör och Klimatklivet fortsätter!
Från och med 30 april 2019 går det inte längre att ansöka om stöd för att göra en energikartläggning av sin
verksamhet. Tidigare har en verksamhetsutövare kunnat få ett ekonomiskt stöd av Energimyndigheten för att
kartlägga sin energianvändning, men detta stöd har nu upphört efter många år.
En glädjande nyhet är att det ekonomiska stödet Klimatklivet fortsätter. Företag kan söka stöd från Klimatklivet
om de ska göra olika klimatinvesteringar och få upp till 70% av kostnaden i stöd. Exempel på stödberättigade
åtgärder är bla. konvertering av oljepanna till ett mer miljövänligt alternativ men det finns många fler åtgärder som
är stödberättigade. Nästa ansökningsomgång öppnar i augusti. Håll utkik på Naturvårdsverkets hemsida
www.naturvardsverket.se/klimatklivet.

Film om tillsynsbesök med energifokus
Nu finns det en kort film som visar hur tre olika tillsynsmyndigheter använder det material (metodstöd) som tagits
fram i projektet för att göra energibesök på företag. Titta gärna på filmen och visa den för era kollegor. Kanske
blir ni inspirerad till att börja göra företagsbesök med energifokus ni med! Filmen hittar ni på Energimyndighetens
hemsida.

Kommande nätverksträffar
under hösten 2019

Länsstyrelsen följer upp era
företagsbesök?

Under hösten kommer det anordnas de sista
nätverksträffarna i projektet, hjärtligt välkomna!

Ni kommuner som gjort era företagsbesök som angett

Första träffen efter sommaren kommer var en

att ni vill ha hjälp av Länsstyrelsen för att följa upp
besöken, kommer få uppföljningsresultaten innan året

skypeträff den 4/9 kl 1011.30. Niklas kommer skicka
ut en inbjudan till träffen till er via outlook. Svara

är slut. Företagsbesöken pågår fram till 30/11–19 och
först efter det kommer vi sammanställa resultaten från

direkt i outlook om ni kommer vara med på träffen
eller ej.

uppföljningen. Besöken som ni gör i höst kommer
Länsstyrelsen INTE följa upp. Företagen måste få tid

Den andra och sista träffen i projektet kommer vara
den 6/11 kl 912, Länsstyrelsen Skånes lokaler i
Malmö. Inbjudan till träffen skickas ut efter sommaren
men reservera datumet i era kalendrar redan nu. Vi
bjuder på frukost och lunch!

på sig att genomföra eventuella energiåtgärder och
tiden mellan besök och uppföljning blir för kort.
Länsstyrelsen föreslår att kommunen själv följer upp
höstens besök under 2020 för att se om företagen
genomfört några åtgärder.

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
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