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

Varmt välkomna på höstens träffar!
Stort tack till alla er som kom på introduktionsutbildningen i Hässleholm den 25 oktober!
De kommande månaderna händer det mycket inom projektet Incitament för
energieffektivisering, så hoppas att vi ses snart igen på någon av höstens träffar:
22–23 nov: Lärandeseminarium / Fortsättningsutbildning i motiverande samtal i Malmö.
Än finns det platser kvar!
28 nov: Arbetsmöte om systematiskt energitillsynsarbete i Malmö
5 dec: Spridningsseminarium / Introduktionsutbildning i Alvesta
10–11 jan: Lärandeseminarium / Fortsättningsutbildning i motiverande samtal i Malmö. Än
finns det platser kvar!
5 feb: Nätverksträff med fokus på företagsbesöken.
Mer information om träffarna hittar du längre ner i nyhetsbrevet. Har du några frågor eller
funderingar angående informationen i nyhetsbrevet? Kontakta gärna oss i
projektgruppen!
Veronica Lindeberg, veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se, tel 010224 14 62
Anna Bengtsson, anna.bengtsson@lansstyrelsen.se, tel 010224 12 82
Peter Odhner, peter.odhner@lansstyrelsen.se, tel 010224 17 49

Vilka företag ska ni och vi besöka under år 2018?
Just nu kontaktar vi i projektgruppen alla Skånes kommuner för att stämma av vilka
företag ni tycker ska få energibesök under 2018. Dessutom vill vi gärna planera vilka
företag ni ska besöka (inspektörer eller rådgivare), vilka vi ska besöka och om ni vill ha
hjälp av oss på länsstyrelsen. Tanken med företagsbesöken är att visa materialet och
verktygen som presenterades på grundutbildningen i Hässleholm den 25 oktober, samt
eventuellt annat lämpligt material, och motivera dem till att börja spara energi!
Oroa er inte för företagsbesöken  vi kommer skicka ut en mall med förslag på hur
besöken kan gå till. Ni kan alltid kontakta oss för stöd!
Har ni inte skickat in era företagslistor till Länsstyrelsen så gör det, och kom ihåg att ange
vilka av företagen ni vill besöka själv och vilka ni vill ha hjälp med att besöka! Kom även
ihåg att ni hittar allt material på Energimyndighetens hemsida, där det även går att
beställa hem materialet. Dessvärre är vissa delar slut i lagret just nu, men

Energimyndigheten har lovat att det kommer fler exemplar inom kort!

22–23 nov och 10–11 dec:
Fortsättningsutbildning i motiverande samtal
(MI)
I november och januari arrangerar vi, tillsammans med Energimyndigheten,
fortsättningsutbildningar i motiverande samtal, alltså hur vi på bästa sätt kan motivera
företagen att börja energieffektivisera. Skåne län har fått några extra platser, så anmäl
gärna er om ni är intresserade! Den 22–23 november finns det två platser kvar i
Malmö och den 10–11 januari finns det en plats kvar i Malmö. Det går nu även bra
för både inspektörer och rådgivare att anmäla sig. Utbildningen är gratis. Välkommen!
Mer information och anmälan hittar du här!

28 nov: Arbetsmöte om systematiskt
energitillsynsarbete i Malmö
Flera av Skånes kommuner har inte riktigt kommit igång med sitt energitillsynsarbete.
Därför ordnar vi i projektgruppen ett arbetsmöte där vi tillsammans diskuterar igenom hur
energitillsynsarbetet kan läggas upp.
Mötet blir den 28 november klockan 9.3012.30 i Länsstyrelsens lokaler i Malmö. Vi
bjuder på fika och lunch! Anmäl dig senast den 24 november. Välkomna!
Anmäl dig till arbetsmötet här!

5 dec: Ny chans att gå grundutbildningen i Avesta
Missade du seminariet i Hässleholm? Då finns en ny chans! Just nu pågår en
seminarieturné om energieffektivisering i små och medelstora företag runt om i Sverige,
där verktygslådan som tagits fram inom projektet Incitament för energieffektivisering
presenteras. Seminarierna äger rum på elva platser i landet och den 25 oktober höll vi till
i Hässleholm. Nästan 80 personer deltog från 25 av Skånes kommuner och från flera olika
Länsstyrelser. Presentationen från dagen finns på Länsstyrelsens hemsida.
Missade du seminariet eller har du en kollega som är intresserad? Nästa närliggande
seminarium är den 5 december i Alvesta.
Anmäl dig till grundutbildningen här!

5 feb: Välkommen på nätverksträff med fokus på
företagsbesöken!
För att du som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet ska få möjlighet att utbyta
erfarenheter kring företagsbesöken ordnar Länsstyrelsen i Skåne en nätverksträff den 5
februari 2018. Träffen är öppen för de miljöinspektörer, miljöchefer samt energi och
klimatrådgivare som deltar i projektet. På träffen kommer vi att diskutera hur det har gått
på de första företagsbesöken: Hur mottas metodstöden? Vad fungerar bra? Vad fungerar
mindre bra? Hur kan vi använda oss av motiverande samtal i tillsynen? Så försök att se till
att ha varit ute på några företagsbesök innan träffen, så att du har erfarenheter att utbyta
och diskutera!
Vi inleder med frukostmacka klockan 9.30 och avrundar med lunch innan vi slutar klockan
12.30. Träffen är avgiftsfri och sista anmälningsdag är den 29 januari. Välkomna!
Anmäl dig till nätverksträffen här!

Håll koll på utbildningar i energitillsyn!
Känner du dig fortfarande lite osäker kring det här med energitillsyn? Då vill vi tipsa om

Energimyndighetens kostnadsfria grundutbildning i just energitillsyn. Just nu finns ingen
utbildning inplanerad, men håll gärna koll på Energimyndighetens hemsida när nästa
utbildningstillfälle är.
Och kom ihåg  du kan alltid kontakta oss i projektgruppen om du har några
frågor!

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

