Projekt - Energieffektivisering
i företag, hur gör vi?
Nationell konferens
25 NOVEMBER - MALMÖ

Välkomna till en nationell konferens om projekt kopplat till energieffektivisering i
företag och organisationer. Under dagen möts Länsstyrelser och Energikontor från
hela Sverige för att dela erfarenheter av projekt som respektive organisation drivit
med inriktning på energieffektivisering i företag och organisationer. Lyckade och
misslyckade projekt presenteras samt vilka samverkansformer som fungerat bra
respektive mindre bra, koncept för lyckade projekt, lämpliga finansiärer osv. Syftet
med dagen är att organisationerna ges möjlighet att i ett öppet klimat diskutera och
dela med sig av projektens framgångsfaktorer och vilka fällor som bör undvikas för
att få till ett lyckat energieffektiviseringsprojekt.
Dagen sker inom ramen för projektet PROEFF III, Projekt för energieffektivisering i
skånska företag genom tillsyn och rådgivning, www.proeff.se.

Målgrupp: Klimat- och energistrateger, projektledare, energirådgivare,

Miljömålshandläggare osv anställda på Länsstyrelser eller Energikontor i Sverige
Tid: 25 november klockan 09.00, fika serveras från 08.30
Plats: Länsstyrelsen i Skåne län, Kungsgatan 13, 205 15 Malmö
Avgift och anmälan: Konferensen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Anmäl er medverkan här senast den 19 november
Information: Projektet har möjlighet att beskosta hotellrum för långväga

resenärer. För bokning av hotellrum kontakta
veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se

Program

9.00

Välkomna

Inledning av moderator Karl- Erik Grevendahl, Sydsvenska Industri- och handelskammaren
9.15

Presentation 1. PROEFF III
Projekt med syfte att energieffektivisera industrin genom tillsyn och energirådgivning till SME
företag. 21 st skånska kommuner medverkar genom att miljöinspektörerna ställer krav på
företag att energieffektivisera och fasa ut fossilt bränsle.

Veronica Lindeberg, Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen i Skåne
9.30

Presentation 2. Go Eco
Go ECO är ett EU- projekt där energikontor i 8 länder samverkar för att hitta energilösningar
för industriparker och företagsbyar som leder till minskad energianvändning och minskade
utsläpp av växthusgaser. Göran Björkenström, Projektledare, Energikontoret Skåne

09.50

Presentation 3. Energiledning light, Energiledningssystem för lokal utveckling
Projekt där små- och medelstora företag inför en lightversion av ett energiledningssystem
(enligt modell framtagen av ENIG) i verksamheten för att på så vis systematiskt och
kontinuerligt arbeta med energieffektivisering och öka andelen förnybar energi i
verksamheten. Joakim Friedrich, Projektledare Hållbar utveckling Väst, Västra Götaland

10.15

Presentation 4. Energieffektiva småföretag i Örebro län
29 st företag från olika branscher fick en genomgång av sin energianvändning av en
energikonsult vartefter kommunens energi- och klimatrådgivare fortsatte stödja arbetet för att
hitta och genomföra energibesparande åtgärder.

Päivi Lehtikangas, utvecklingsledare Regionförbundet Örebro
10.30

Bensträckare

Ekologisk frukt serveras
10.50

Presentation 5. Night Hawks – energismarta affärer
Projektet Night Hawks har energieffektivisering inom handel som fokus med inriktning på
nattvandringar och energikartläggningsbesök då ordinarie verksamhet är stängd. Projektet
innefattar även utbildning av personal och ledning i butikerna.

Lena Eckerberg, Projektledare Energikontor Sydost, Kalmar, Kronoberg och Blekinge

11.15

Presentation 6. Testpiloter i praktisk energieffektivisering
I projektet har ett trettiotal fastighetsägare, driftspersonal, vaktmästare, brukare m.fl. praktiskt
arbetat med energieffektivisering. Flera goda tips och råd för liknande arbete har kommit ur
projektet. Tomas Danielsson, Projektledare, Norrbottens Energikontor AB

11.35

Diskussion om förmiddagens föredrag

Ledd av moderator Karl-Erik Grevendahl, Sydsvenska Industri- och handelskammaren
12.10

LUNCH

Vegetarisk och ekologisk lunch serveras med kaffe på maten.
13.10

Presentation 7. Samverkansforum och branschvis energieffektivisering
Information om ett samverkansforum som håller ihop alla stödprojekt mot SME i Dalarna och
Gävleborgs län samt information om Gävleborg-Dalarnas regionala stödprojekt; BEE
(BranschvisEnergiEffektivisering). I projektet arbetar man med 120 företag i 10 olika branscher,
vilka alla fått hjälp att göra energikartläggningar. Marit Ragnarsson, Projektkoordinator, Länsstyrelsen i

Dalarna
13.35

Presentation 8. Energiledningssystem i små och medelstora företag
Projekt med syfte att företag utbildas och inför Energiledningssystem Light enligt modell
framtagen av ENIG. Peer-Erik Carlsson, Energikontoret Västernorrland

14.00

Presentation 9. Energieffektiva företag i samverkan Fosieby Företagsgrupp
Projekt där man via en medlemsorganisation vill få medlemsföretag att arbeta med
energifrågan. Genom samverkan kan man minska energianvändningen ytterligare beroende
på de olika behov och förutsättningar som finns i gruppen.

Bengt Linné Projektledare/Energisakkunnig, Bengt Dahlgren Syd AB
14.25

FIKA

Kaffe, the och ekologisk kaka
14.50

Presentation 10. Industrier och krav på åtgärdsplaner
Länsprojekt om energitillsyn på industrier med krav på att företag ska ha åtgärdsplaner som
ska leda till energieffektivisering.

Anders Adolfson, Miljöhandläggare Länsstyrelsen Dalarna.
15.10

Presentation 11. Energieffektiva företag, goda exempel från Stockholm
Stockholms energikontor har tagit fram informationsblad med goda exempel på företag som
arbetar med energieffektivisering samt arbetat fram ett bra koncept för energirådgivingsbesök
på företag. Veronica Lindeberg, Klimat- och Energistrateg, Länsstyrelsen Skåne

15.20

Sammanfattning och diskussion
Vilka är framgångsfaktorerna för lyckade projekt? Hur bör vi samverka? Kan vi dra några
slutsatser av projekten som presenteras?

Ledd av moderator Karl-Erik Grevendahl, Sydsvenska Industri- och handelskammaren
16.00

SLUT PÅ DAGEN

