
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

Klimatsatsningar till 

nytta för företag och 

miljön 

- Stöd till små och medelstora företag 

Det finns en enorm potential för att spara energi inom olika 
sektorer, en satsning som leder till både mer pengar och bättre 
miljö. Just nu kraftsamlar alla Sveriges Länsstyrelser och 
Energikontor tillsammans med Energimyndigheten för att 
inspirera små- och medelstora företag att komma igång med 
sitt energieffektiviseringsarbete!  
 
Vi vill därför bjuda in länets kommuner för att ta del av det 
arbete som görs och kommer göras framöver så att vi 
tillsammans kan få igång energiarbetet på bred front.  
 

Målgrupp: Miljöinspektörer, energi- och klimatrådgivare, 
miljöstrateger, miljöchefer, näringslivskontor. 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen! 

Tid och plats – Välj något av följande tre tillfällen 

Nyköping 27 oktober (09.00 – 12.00), Pelles Lusthus 
Anmälan: emelie.osterqvist@lansstyrelsen.se 

Västerås 8 november (13.00 – 16.00), Länsstyrelsen 
Anmälan: anna-lotta.soderberg@lansstyrelsen.se  

Uppsala 14 november (13.00 – 16.00), Länsstyrelsen  
Anmälan: goran.albjar@lansstyrelsen.se  
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Program 

Under dagen presenterar vi de nationella och regionala projekt som pågår 
inom området samt ger en kort genomgång av de stöd som finns att få för SME. 
Vi kommer även ha en diskussion om huruvida det behövs ett regionalt nätverk 
för inspektörer och rådgivare där vi tillsammans kan diskutera dessa frågor. 

 

13.00 Välkomna 
Energikontoret i Mälardalen och Länsstyrelsen hälsar välkommen till 
informationsträffen om stöd till SMF i energieffektiviseringsarbetet. 

13.10 Övergripande genomgång av projekt och stöd kopplat till 
energieffektivisering i SMF  
Jesper Sundling, Energikontoret i Mälardalen 

13.30 Information om projektet ”Incitament för energieffektivisering” 
Anna-Lotta Söderberg, Länsstyrelsen 

14.00 Information om projektet ”Energieffektiviseringsnätverk för 
SMF” 
Jesper Sundling, Energikontoret i Mälardalen 

14.20 Information om projektet ”Energieffektiva företag i Östra 
Mellansverige” 
Jesper Sundling och Emelie Skånbeck, Energikontoret i Mälardalen 

14.40 Bensträckare med kaffe och bulle 

15.00 Ekonomiska och övriga stöd för energieffektivisering i SMF 
Energikontoret i Mälardalen och Länsstyreslen 

15.30 Regionalt nätverk för miljöinspektörer och energi- och 
klimatrådgivare, behövs det?  
Anna-Lotta Söderberg, Länsstyrelsen 

16.00 Slut 

 


