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Nätverk för företag - spara energi och pengar
Nu har ditt företag möjlighet att ingå i ett energieffektiviseringsnätverk.
Tillsammans med andra företag får man stöd av en energiexpert, kan utbyta erfarenheter och öka
företagets energikompetens för att effektivisera användningen av energi. På så sätt kan företaget
med en förhållandevis liten insats både spara pengar och göra en insats för klimatet.
Det finns fortfarande plats för små och medelstora företag att ingå i ett energinätverk. Kontakta
projektledare Lennart Holmberg om ditt företag vill utveckla sin kunskap om energieffektivisering
tillsammans med andra företag och få hjälp av energiexpert och nätverkskoordinator från
Energikontoret. Ditt företag har fram till den 28 april att anmäla sig. Läs mer

Nationell biogaskampanj
under vecka 19
Energikontor Norra Småland deltar
inom ramen för Kraftsamling Biogas
II, i en nationell kampanj för biogas
under vecka 19. Kampanjen syftar till
att öka kunskapen och marknaden
för biogas samt att marknadsföra
den nya, nationella biogassymbolen.
Genom bland annat
affischkampanjer, radioreklam och
synlighet via media hoppas man att
fler ska välja att köra på biogas och
på så sätt minska klimatpåverkan.

Den nya symbolen rullas ut

RSS

nationellt under vecka 19.

Energikartläggning - ta nästa steg
Under perioden 2010-2014 genomförde flera företag en energikartläggning, med hjälp av den sk energikartläggningschecken, för att
hitta energitjuvar som kostar onödiga pengar. Det var ett viktigt första steg för att minska företagets energikostnader. Nu har dessa
företag möjlighet att få stöttning i det fortsatta arbetet med att minska energianvändningen, något som kommer att ge resultat på sista
raden i företagens årsredovisning.
Företagen inbjuds till en inspirerande och kostnadsfri lunchträff med exempel på åtgärder som kan vidtas efter energikartläggningen.
Företagen får också möjlighet att lyssna på vad andra har gjort, vad Energikontoret kan hjälpa till med och få svar på frågor.
Mer information och anmälan
Sök stöd för att genomföra en energikartläggning!
Små och medelstora företag har möjlighet att få upp till 50 000 kr i stöd från Energimyndigheten till att genomföra en
energikartläggning. Energikontoret har till uppgift att stötta och vara rådgivande under hela processen. Läs mer

Energilyftet – seminarium i Värnamo
Energilyftet är en av Energimyndighetens kunskapsinsatser för att påskynda utvecklingen mot lågenergibyggnader, både när det
gäller nybyggnad och ombyggnad. Främsta målgrupp för Energilyftet är beställare, konsulter och ingenjörer, arkitekter,
byggprojektledare samt tekniska förvaltare. Syftet med satsningen är att förbereda den svenska byggprocessen för kommande krav
på nära-nollenergibyggnader. Den 13 maj hålls ett seminarium i Värnamo. Mer information, program och länk till anmälan finns på
vår webbplats. Läs mer
Direkt till anmälan

Biogasens samhällsnytta
- upp till 83 miljoner varje år!
Samhällsnyttan med ökad biogasproduktion i
Jönköpings län har bedömts kunna uppgå till 83
miljoner kronor per år. Men den totala samhällsnyttan
med biogas bedöms dock vara mycket större, särskilt
ur ett regionalt perspektiv. Det är en av slutsatserna i
en GAP-analys som energikontoret presenterade den

1 mars. Biogasens totala samhällsnytta utreds under
våren och presenteras efter sommaren.
Läs rapporten

Projektansökan

Nu uppdateras RESAN
Du som undrar vad som händer med
projektansökan ”RESAN- regionalt stöd för
hållbart resande” så kan vi berätta att vi arbetar
för fullt med att uppdatera den.
Är du extra nyfiken, och vill veta mer redan nu,
kontakta projektledare Therese Silvander.
Mer information kommer att skickas till tidigare
berörda inom kort.
Du kan också kika in på vår webbplats där vi
lägger ut information så snart vi vet mer.

Mer förnybar el än förväntat 2015
Utbyggnaden av förnybar elproduktion var under 2015 större än förväntat. Produktionen från vindkraft ökade med nästan 30 procent
jämfört med föregående år, och nådde därmed nytt produktionsrekord. Intresset för solelsproduktion är fortsatt högt. Produktionen
från sol ökade med 56 procent. Den höga produktionstakten, i kombination med en minskad elanvändning, har skapat ett överskott
på elcertifikat. Årsmedelpriset på elcertifikat blev 162 kronor, vilket är det lägsta sedan 2006.
Detta är elcertifikat
För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna säljer
elcertifikaten på en öppen marknad till en elleverantör eller kvotpliktig elanvändare, och priset bestäms mellan säljare och köpare.
Elleverantören i sin tur säljer den förnybara elen till slutkunderna, och kostnaden för elcertifikaten debiteras kunden. Elcertifikaten ger
på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Kalmar på god väg mot fossilfrihet
Kalmar länstrafik är duktiga på att göra upphandlingar som innebär allt mindre fossila utsläpp i kollektvitrafiken. I den senaste

upphandlingen som blev klar den 12 april satsas det stort på HVO och biogas. Tilldelningsbeslutet innebär att 63 procent av
vagnkilometrarna kommer att gå på biogas och resten HVO (biodiesel). Dessutom tankar bussar på nio platser i Kalmar län vilket
innebär att regionen stödjer utbyggnaden av tankinfrastrukturen. Att få samma utveckling i Jönköpings län ligger helt i linje med målen
i projektet Kraftsamling biogas II.
Fakta om upphandlingen
• Total trafikproduktion 18,5 miljoner vagnkilometer
• Varav biogas 11,5 miljoner vagnkilometer
• Varav HVO 7,0 miljoner vagnkilometer
Läs mer

Nu är det dags att nominera till klimatpriset
Förra året vann Mikael Wik klimatpriset i Jönköpings län. Nu är det dags att ta reda på vilka som ska vara med och tävla om priset i
år. Det är dags att börja nominera till länets största och mest prestigefyllda pris som delas ut för ett framgångrikt klimatarbete i
Jönköpings län. Läs mer

Ny webbplats om biogödsel
Avfall Sverige lanserar nu en webbplats med information för att öka kunskap och kännedom om biogödsel. Webbplatsen –
www.biogodsel.se – vänder sig främst till lantbrukare och lantbruksrådgivare. Biogödsel kallas det organiska gödselmedel som
kvarstår efter att t ex matavfall, gödsel och slakteriavfall rötats i en biogasanläggning. Biogödseln innehåller alla de näringsämnen
som fanns i råvarorna som tillfördes rötkammaren, och sluter därmed kretsloppet mellan stad och land samt minskar behovet av
importerad mineralgödsel.
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