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

God jul och gott nytt år!
Nu är julen snart här och det är dags för årets sista nyhetsbrev. Nyhetsbrevet tar upp vad
som är på gång inom projektet Incitament för energieffektivisering och vad ni som
deltagande kommun behöver veta om er medverkan i projektet. Sprid det till alla berörda i
er organisation!
Efter årsskiftet drar massor av kommuner igång de första tillsynsbesöken med
energiinriktning och det är otroligt roligt att höra att engagemanget är så stort och att
många tyckte att utbildningen i Motiverande samtal i november var givande.
Länsstyrelsen i Jönköping har redan presenterat metodstöden vid några
energitillsynsbesök där även metoden Motiverande samtal användes. Efter ett av
besöken, på ett gjuteri, fick de nedanstående mejl:
”Tack till Er för att Ni kom till oss. Mycket trevligt. Intressant och givande som väckte liv i
många frågor som kanske har funnits där i många fall men kanske inte så tydliga som de
borde vara. Har nu redan gjort en mjukstart och samlat statistik på åren tillbaka om vår
förbrukning.”
Så roligt att höra om företag som kommer igång. Hör gärna av er om ni har erfarenheter
eller reaktioner att berätta om från företag och tillsynsbesök här i Skåne!
I det här nyhetsbrevet berättar vi mer om:
•

Möjligheten att göra tillsynsbesök tillsammans med Länsstyrelsen,

•

Enkäten som fylls i i samband med företagsbesöken,

•

Bokning av ambassadörer för Motiverande samtal,

•

Branschvägledningen för gjuterier,

•

Nätverksträffen den 5 februari. OBS lokalen är ändrad till Hotell Statt i
Hässleholm!

Annars vill vi tacka för året som gått och önska er alla ett gott nytt 2018!
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

Vill du göra tillsynsbesök tillsammans med
Länsstyrelsens tillsynspersonal?
Under 2018 kan Länsstyrelsens tillsynspersonal, som är kunniga inom
energieffektivisering och bra på att presentera de olika metodstöden, hänga med ut på
tillsynsbesök på några av kommunens företag. Förhoppningsvis blir det ett värdefullt
tillfälle att ta del av deras erfarenheter och arbetsmetodik när det gäller energitillsyn. Från
och med årsskiftet kan du boka Länsstyrelsens miljöhandläggare Niklas Hansson.
Stäm först av företagslistan med Veronica, Anna eller Peter på Länsstyrelsen, och kom
överens om hur många gemensamma företagsbesök som ska göras, vanligen 1–2
stycken per kommun. Välj gärna företag som antingen är en utmaning eller vars
produktion är typisk för flera företag i kommunen.
Kolla sedan med företaget vilken tid som kan passa. Kontakta Länsstyrelsens
miljöhandläggare Niklas Hansson, minst en månad innan besöket, för att stämma av tiden
med honom och boka in honom på besöket.
Niklas Hansson nås på 010 – 22 41 364
eller niklas.hansson@lansstyrelsen.se

Hur vill du fylla i enkäten för företagsbesöken?
Alla företagsbesök inom projektet ska registreras med hjälp av en enkät med korta frågor
om företagets energimognad och vilka metodstöd som presenterades på besöket. Det
finns två sätt att fylla i enkäten. Den kan fyllas i digitalt, på en SharePointsida, och skickas
då in direkt efter varje företagsbesök. Den finns även som en Excellista, där alla
företagsbesöken skrivs in. Efter att alla företagsbesöken är avklarade skickas listan till
Länsstyrelsen, som då registrerar besöken på SharePointsidan.
Hur vill din kommun registrera besöken? Hör av er till oss på Länsstyrelsen, så
skickar vi antingen Excelarket eller länkar till SharePointsidan.
Företagets energimognad bedöms i enkäten med hjälp av tio kriterier, se bilden ovan. För
att avgöra om ett kriterium är uppfyllt har Energimyndigheten tagit fram en enkel guide,
som du hittar på Länsstyrelsens hemsida eller via länken nedan nedan.
Guide till de tio kriterierna

Vill du boka en ambassadör för motiverande
samtal i energitillsynen?

I Skåne har nu 13 miljöinspektörer, eller energi och klimatrådgivare, utbildats till
ambassadörer för hur samtalsmetodiken Motiverande samtal (MI) kan användas för att
motivera företag att börja arbeta systematiskt med energieffektivisering. Efter det andra
utbildningstillfället i januari blir ambassadörerna ännu fler. Saknar ditt miljökontor en
ambassadör och vill få hjälp med hur ni kan arbeta med MI inom er energitillsyn? Då kan
ni kontakta någon av ambassadörerna i närliggande kommuner, och be dem komma och
hålla en kort utbildning i metodiken för er. De hjälper er gärna i mån av tid!
Här hittar du kontaktuppgifter till de
som hittills har utbildats till ambassadörer!

Nu kan du beställa
vägledningarna om
energieffektivisering i
gjuterier!
Äntligen finns branschvägledningarna om
gjuterier att beställa i
Energimyndighetens webbshop. De finns
i två versioner: en längre
Energieffektivisering i gjuterier  en
vägledning för bästa teknik, och en
kortare Använd energi mer effektivt i ditt
gjuteri.
Till webbshopen

5 feb: Välkommen på nätverksträff i Hässleholm
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, på Hotell Statt i Hässleholm. 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, men naturligtvis finns det
mycket att diskutera även för den som inte hunnit göra något besök.
Vill du att vi tar upp något speciellt på träffen? Kontakta då Länsstyrelsen och berätta
vad!
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, dagordning
kommer senare. Välkomna!
Anmäl dig till nätverksträffen här!

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 anna.bengtsson@lansstyrelsen.se

