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Senaste nytt från Incitament för energieffektivisering

Nyhetsbrev om Incitament för energieffektivisering, juni 2017
Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Välkommen till kommunnätverket för
Incitament för energieffektivisering!
I hela Sverige pågår just nu projektet Incitament för energieffektivisering, med syfte att
energieffektivisera små och medelstora företag genom att nå ut med information och
verktyg via den befintliga miljötillsynen. Projektet pågår fram till 2019 och just nu är det
mycket på gång! Därför samlar vi alla Skånes kommuner i ett nätverk för att dela
information och erfarenheter kopplade till projektet. Det här nyhetsbrevet, som kommer att
skickas ut med jämna mellanrum, är en del av informationsspridningen. Skicka gärna
vidare det till kommunens energi- och klimatrådgivare samt intresserade kollegor, eller
hojta till om ni vill att vi ska lägga till fler e-postadresser på utskickslistan.

På gång just nu:
• Förra året gjordes en kartläggning av
hur Skånes kommuner arbetar med
energi i tillsynen. En sammanfattning
av resultaten hittar du längre ner.
• Under våren har vi på Länsstyrelsen
besökt nästan alla kommuner i Skåne
för att stämma av hur vi kan arbeta
tillsammans i projektet, vilka företag
som är relevanta att besöka
gemensamt och vilket stöd vi kan ge
er kommuner.
• I höst drar vi igång med intressanta
seminarier om hur vi kan stödja
företagen i deras energieffektiviseringsarbete och sprida bra
information och kunskap om
systematiskt energiarbete, se mer
information nedan. Vi vill gärna göra
arbetet tillsammans med er, så låt oss
komma fram till vilka företag vi ska
besöka nästa år. Och tänk gärna på
detta då ni tar fram tillsynsplaner för
nästa år!

• Sen sätter vi igång att energieffektivisera Skånes små och medelstora företag
tillsammans under 2018!
På Energimyndighetens hemsida finns massor av bra information och tips om
energieffektivisering och energitillsyn. Är ni osäkra på hur ni vill bedriva er energitillsyn är
här ett bra ställe att börja titta på!
Till sist vill vi önska alla en glad sommar! Hälsningar Anna Bengtsson, Niklas Hansson,
Peter Odhner och Veronica Lindeberg på Länsstyrelsen Skåne

25 oktober: seminarium om
miljötillsyn och energieffektivisering
För att du som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet kunna stödja företagen i
energiarbetet har vi tagit fram olika metodstöd, som företagen kan använda sig av och
som ni kan använda er av i er tillsyn. De består av:
•
•
•
•

Bästa tillgängliga teknik inom energieffektivisering med fokus på olika branscher,
Metoder inom energiledning och hur man kan få in energiarbetet i egenkontrollen,
Hur man arbetar med åtgärder för energieffektivisering och goda sådana exempel,
Fem filmer som visar goda exempel på ett strukturerat energieffektiviseringsarbete
i företag.

På seminariet berättar vi mer om stöden och hur de kan användas.
När? Den 25 oktober klockan 9.00-16.30.
Var? Norra Station, Hässleholm.
Hur? Läs mer och anmäl dig här!

22-23 november och 10-11 januari:
motiverande samtal inom tillsyn
Den 22-23 november och 10-11 januari ordnar Energimyndigheten lärandeseminarier
om hur motiverande samtal kan användas som redskap vid energitillsyn. Målet är att
hitta företagens egna drivkrafter och åstadkomma en långsiktig beteendeförändring.
Länsstyrelsen i Skåne har fått tillgång till 22 platser. De som deltar blir därmed
ambassadörer med ansvar för att sprida kunskaperna till sina medarbetare. Vi har nu
påbörjat fördelningen av platserna och kommer att höra av oss så snart den är klar.
Här hittar du mer information om lärandeseminarierna och ambassadörsrollen.

Nästan alla arbetar med energi i tillsynen!
Under hösten 2016 gjordes en kartläggning av hur Skånes kommuner arbetar med
energi i tillsynen. Av de 33 kommunerna svarade 29 på enkäten. Nästan alla, 27 av
29, arbetar med energitillsyn, antingen som del av den ordinarie tillsynen, via
vägledning, projekt eller på annat sätt. De som inte arbetar med energitillsyn hänvisar
till kunskapsbrist och personalbrist.
Strax över hälften, 17 av 29, samarbetar med energirådgivarna i energitillsynsarbetet.
13 kommuner arbetar inte med krav, medan lika många arbetar med krav på
åtgärdsplan enligt energikartläggning. Endast 3 kommuner ställer krav på
genomförande av åtgärder som energi- och klimatrådgivaren påpekat.

Merparten av alla som svarat vill ha mer stöd i energitillsynsarbetet genom exempelvis
utbildningar, coachning, faktablad och nätverk. Flera kommuner pekar på att det inte
finns tillräckliga resurser för att genomföra ett bra energitillsynsarbete. Flera menar
också att det skulle vara bra att få tillgång till en erfaren energikonsult som utför
kartläggningar, projektering och uppföljning på energiområdet.

Det här är ett nyhetsbrev om projektet Incitament för energieffektivisering.
Vill du inte ha det här utskicket? Här kan du avregistrera dig.
Vill du kontakta oss? Maila gärna anna.bengtsson@lansstyrelsen.se

