Nyhetsbrev för projektet Incitament för energieffektivisering, september 2017
Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Vad händer i höst? Och vad händer nästa år?
Nu i höst drar projektet Incitament för energieffektivisering igång på riktigt! I det här
nyhetsbrevet berättar vi mer om de kommande aktiviteterna i projektet och hur ni som
miljökontor, tillsammans med oss på Länsstyrelsen, kan arbeta för att öka
energieffektiviseringen i våra skånska små och medelstora företag.
Tidslinjen nedan ger en översikt av vad som har hänt i projektet och vad som
kommer att hända framöver. Här hittar du en fördjupad version av höstens
arbete. Läs igenom den noga så att ni får en klar bild över det arbete som
behöver göras under 2017–2018. Vi har även samlat allt material på en gemensam
webbsida.
Projektets verktygslåda är nu klar och presenteras
vid ett introduktionsseminarium i Hässleholm den
25 oktober, se nedan. Det är otroligt viktigt att
tillsynspersonal och energirådgivare medverkar på
den här utbildningen, för att kunna genomföra
arbetet 2018. Sedan följer seminarier om
motiverande samtal vid miljötillsyn kring årsskiftet,
för er som har anmält er till att bli ambassadörer
för energieffektivisering.
Under hösten är det även dags att tillsammans
spika planerna för nästa år. Kan energi prioriteras
i tillsynen? Hur ska kommunens tillsynsplan se ut?
Vilka företag besöker ni? Vilka vill ni att vi på
Länsstyrelsen ska besöka? Kan vi ordna
näringslivsträffar tillsammans?
Det viktigaste just nu är att ni kommer överens med Länsstyrelsen om vilka
företag ni och Länsstyrelsen ska besöka under 2018, för att informera om
energieffektivisering, samt vilket övrigt stöd ni vill ha av oss under denna
period. Kontakta gärna projektledarna, om de inte redan kontaktat er, och
bestäm ett möte där vi kommer överens om vårt gemensamma arbete 2018.
Vi ses!
Med vänliga hälsningar Anna Bengtsson, Niklas Hansson, Peter Odhner och Veronica
Lindeberg, projektgruppen på Länsstyrelsen Skåne.

Missa inte utbildningen den 25 oktober!
Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Inom projektet Incitament för
energieffektivisering skapas metodstöd, eller en verktygslåda, som hjälper små och
medelstora företag att komma igång med energieffektiviseringen. Tanken är att
verktygslådan, som innehåller allt från investeringskalkyler till inspirerande filmer,
presenteras för företagen i samband med miljötillsynen under 2018.
För att miljöinspektörer, miljöchefer och energi och klimatrådgivare ska kunna stödja
företagen i energiarbetet ordnar vi en introduktionsdag på Norra Station i Hässleholm den
25 oktober. Under dagen går vi igenom hur metodstöden kan användas för att kombinera
miljötillsyn med energieffektivisering, se agendan nedan.
När? Den 25 oktober klockan 9.0016.00.
Var? Norra Station, Hässleholm.
Hur? Läs mer och anmäl dig här!
Agenda
9.00 Kaffe och macka
9.30 Välkommen och dagens program, Länsstyrelsen Skåne
9.40 Kort introduktion till projektet och metodstöden, Energimyndigheten
10.05 Introduktion till metodstödet Inspirationsfilmer
10.15 Visning av film 1, Länsstyrelsen Västra Götaland

10.25 Metodstödet Energiledning, genomgång och övningar, Länsstyrelsen
Dalarna
11.10 Kaffepaus
11.15 Metodstödet Branschvisa vägledningar; stödprocesser, gjuterier
Länsstyrelsen Jönköping
12.00 Lunch
13.00 Visning av film 2
13.10 Fortsättning Branschvisa vägledningar; ytbehandling, Länsstyrelsen
Jönköping
13.30 Visning av film 3
13.35 Metodstödet Åtgärdsplaner, Länsstyrelsen Skåne
14.30 Fika
15.00 Avslutande övning och sammanfattning
16.00 Tack för idag!
Hoppas att vi ses i Hässleholm!

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

