Stöd till
energiåtgärder i företag
Erfarenheter visar att det många gånger finns stora möjligheter att sänka sina energikostnader med
lönsamma åtgärder. Det innebär även en vinst för klimatet och kan ha positiv betydelse för arbetsmiljö och företagets miljöprofil. Enligt miljöbalken ska alla företag ha kunskap om sin egen energianvändning och ha en plan för att genomföra skäliga åtgärder för att minska sin energianvändning. I
denna folder sammanfattas de stöd som du kan få för att komma vidare i ert energiarbete.

Hit kan du vända dig för att få hjälp i ditt energiarbete:

Energi- och klimatrådgivare
I alla kommuner finns en energirådgivare med uppdraget att hjälpa företag, organisationer och
privatpersoner med energifrågor. Energirådgivaren kan vara ett första steg i företagets energiarbete
som kan lotsa vidare och ge en första inspiration. De kan ge råd i konkreta energifrågor, men inte
genomföra en fullständig energikartläggning.
Kontakt: Energirådgivaren i din kommun

Energinoden
Energinoden är en funktion som bemannas av Energikontoret Dalarna med uppgift att hjälpa små
och medelstora företag* att komma igång med sitt energiarbete. Det första steget brukar vara att
genomföra en energikartläggning och noden hjälper då till att söka energikartläggningsstödet,
upphandla en lämplig energikonsult samt vara bollplank under processen att genomföra
kartläggningen. Energinoden ordnar även seminarium och träffar och kan bistå med många råd och
tips. Stödet riktar sig främst till företag med energianvändning över 300 MWh per år.
Kontakt: Region Dalarna, Mattias Ahlstedt

Energicoacher
Kommunerna i Älvdalen, Orsa, Mora, Rättvik, Leksand, Vansbro, Gagnef, Borlänge, Säter,
Hedemora och Avesta har personal med uppgift att hjälpa de minsta företagen att spara energi.
Företag och organisationer kan få hjälp med att hitta energibesparingar och välja bra lösningar.
Stödet riktar sig till företag med energianvändning under 300 MWh per år.
Kontakt: Kontakta respektive kommun

Energinätverk
Företag med stor energianvändning behöver både koll på sin energianvändning och jobba
systematiskt för att minska den. Detta kan underlättas av att företaget ingår i ett nätverk med andra
liknande företag och utmaningar så att erfarenheter kan delas. Företag som ingår i nätverk får hjälp
med energikartläggning och konsultstöd för genomförande av åtgärder. Stöd kan också ges för
utbildning och införande av energiledningssystem. Nätverkets företag träffas regelbundet, gärna ute
på deltagande företag. För att ingå i ett energinätverk krävs att företaget är klassat som ett små- eller
medelstort företag med en energianvändning över 1 000 MWh per år.
Kontakt: Länsstyrelsen Dalarna, Marit Ragnarsson

Energikartläggningsstöd
För att få koll på företagets energianvändning och börja arbeta systematiskt är det bäst att börja
med en energikartläggning som visar hur energin används och vilka åtgärder som är lönsamma att
göra. För detta anlitas en extern energikonsult. Små och medelstora företag* kan söka bidrag från
Energimyndigheten för kartläggningen. Bidrag på 20 000-50 000 kr ges, beroende på hur stor
energianvändningen är på företaget.
Kontakt: Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se/smf

KTP Energi
KTP står för Knowledge Transfer Partnerships som är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna
och näringslivet. Nyutexaminerade akademiker kan genomföra ett strategiskt kvalificerat
utvecklingsprojekt såsom produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och
energieffektivisering. Projektet finansierar halva lönekostnaden i upp till två år på heltid.
Kontakt: Högskolan Dalarna, Per Edén

Energikompetenscentrum
Högskolan Dalarnas Energikompetenscentrum stödjer företag och andra organisationer inom
energieffektivisering och förnybar energi. Företag som vill utveckla nya produkter och tjänster som
är energieffektivare än de som idag finns på marknaden kan kontakt Högskolan för att inleda
samarbeta. Energikompetenscentrum kan ge stöd i form av kompetensförmedling, förstudier,
studentsamarbeten, laborationer och forskningsprojekt.
Kontakt: Högskolan Dalarna, Hans Ersson

Stöd till miljöstudier
Om det finns behov av ytterligare tekniska utredningar efter en energikartläggning för små och
medelstora förtag, så finns ”Stöd till studier inför energieffektiva investeringar”. Bidrag kan även
ges för att starta ett systematiskt och strukturerat energiarbete eller för mätning och visualisering av
energianvändning. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 % och
medelstora företag med högst 60 %.
Kontakt: Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se/smf

Företagsstöd, ENCOM
Företag som vill utveckla sitt företag kan söka stöd från Länsstyrelsen. I projektet ENCOM
(Energy investments for competitive companies 2020) prioriteras satsningar på nya energieffektiva
produkter och tjänster eller för att göra den egna produktionen mer energieffektiv. Stöd kan bland
annat ges till investering i byggnader, konsultkostnader för tjänsteutveckling samt
maskinvesteringar.
Företag i Dalarna som klassas som små eller medelstora* kan söka stöd. Varje ansökan prövas
individuellt, bidragsprocent varierar utifrån typ av investering, behov och investeringsort.
Kontakt: Johan Domeij, Länsstyrelsen Dalarna

Klimatklivet
Klimatklivet är en nationell satsning på åtgärder som gör stor nytta för klimatet. Stöd kan ges till
investeringar i t ex elfordon, information, energieffektivisering, avfallshantering och utveckling av
ny miljöteknik. Ansökningarna bedöms utifrån hur stor effekt de har på klimatet. Företag,
offentliga organisationer och föreningar kan söka stödet. Det finns inga maxbelopp att söka och
inte heller en fast andel som behöver medfinansieras med egna medel.
Kontakt: Maria Saxe, Länsstyrelsen Dalarna

Stöd till företag som omfattas av miljötillsyn
Som en del i miljötillsynen som bedrivs av kommuner och länsstyrelse efterfrågas också uppgifter
om företagens energiarbete och hur man lever upp till miljöbalkens krav. I samband med
tillsynsbesöket kan ges råd om hur man kan utveckla detta arbete. Små- och medelstora företag som
omfattas av miljötillsyn kan få hjälp genom projektet Incitament för energieffektivisering. Projektet
uppmuntrar företag att komma vidare i ett systematiskt energiarbete genom att erbjuda råd och
metodstöd.
Kontakt: Mikael Lundberg och Gunilla Skoog, Länsstyrelsen Dalarna

* För att klassas som små eller medelstora företag krävs att företaget har färre än 250 anställda och en
nettoomsättning under 500 miljoner kronor. Om företaget ingår i en koncern räknas hela koncernens
omsättning och anställda.

