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Varför jobba med energifrågor? 

• Koll på läget! 

• Minska energianvändningen – sparar pengar 

• Minska resursanvändningen – sparar miljön 

• Öka energikompetensen – skapar engagemang och ger nya idéer 

• Arbeta strukturerat med miljö och energi – bra marknadsföring 

• Lagkrav 

 



Lag om energikartläggning i stora företag 

Definition av stort företag: 

• Företaget ska sysselsätta minst 250 personer; och 

• Företaget ska ha en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro, 
eller ha en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år 

 

Första inrapporteringen ska ske senast 5 december 2015 

 



Miljöbalken från 1998 

• Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand 
använda förnybara energikällor.  

• Tillsynsmyndigheterna ska kontrollera att hushållningsprincipen följs, 
de har också till uppgift att ge råd 

• Tillsynsmyndigheten kan begära ut handlingar, begära en 
energikartläggning och förelägga att en åtgärd genomförs 



Ekonomiska stöd 

• Stöd för energikartläggning 

• Stöd till studier inför energieffektiva investeringar 

• Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar 

• Solcellsstöd 

 



Stöd för energikartläggning 

Fördelat per 

produktions- 
och stödprocess 

– MWh och SEK 

Förslag till 

åtgärder 

 Kan sökas av små och medelstora företag med en energianvändning   

 över 300 MWh eller lantbruk med mer än 100 djurenheter.  



Stöd för energikartläggning (2) 

            Stödet täcker 50 % av kostnaden för en energikartläggning,  
 men max 50 000 kronor. 



Stöd för energikartläggning(3) 

 

Så mycket minskade energi-

användningen i genomsnitt i de 

företag som gjorde energi-

kartläggning under perioden  

2010-2014 med stöd från 

Energimyndigheten 

10 % Den genomsnittliga 

återbetalningstiden för 

åtgärderna är knappt 4 år 

men många åtgärder har en 

återbetalningstid på  

endast 1 år. 



Stöd till studier inför energieffektiva 
investeringar 
Stödet kan användas till att göra en djupare analys eller studie för att 
förbereda en energieffektiv investering. 
 

  

 Stödet kan: 
• finansiera internt arbete 

• användas till att köpa in extern konsult 

• användas till att köpa in utrustning 



Stöd till studier inför energieffektiva 
investeringar(2) 

1. Systematiskt och strukturerat 
energiarbete  

2. Mätning och synliggörande av 
energianvändningen  

3. Teknikutveckling och optimering av 
energianvändningen  

 

Upp till 70 % 
ekonomiskt stöd av 
totala 
projektkostnaden 



Energikontoren stöttar hela vägen 
  

Före, under och efter genomförd energikartläggning 

• Svarar på frågor om energikartläggningsstödet 

• Vägleder vid ansökan och rapportering av stödet 

• Vägleder vid beställning av energikartläggning 

• Erbjuder seminarieträffar och tillfällen att utbyta erfarenheter 
med andra företag 

• Hjälper företaget vidare efter genomförd energikartläggning 



Ekonomiska stöd 

• Stöd för energikartläggning 

• Stöd till studier inför energieffektiva investeringar 

• Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar 

• Solcellsstöd 

 



Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar 

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till 
exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och 
energi. 

Huvudsakligt syfte att minska växthusgasutsläppen. 

Stöd kommer inte att ges till åtgärder som är lönsamma utan stöd  

Stöd kan exempelvis ges för åtgärder som identifierats vid 
energikartläggningar 

 

• Länsstyrelsen tar emot och hanterar ansökningar. 

 

 



Solcellsstöd 

• Investeringsstöd för nätanslutna solcellsanläggningar 

• För företag lämnas stöd med högst 30 % av de stödberättigande 
kostnaderna 

• Maximalt stöd för ett system är 1,2 miljoner kronor 

• Stödet söks och hanteras av Länsstyrelsen i respektive län 



Nätverk för energieffektivisering 

• Minska företagets kostnader för energi 

• Stärka företagets varumärke 

• Minska företagets miljöpåverkan 

• Öka energikompetensen på företaget 

• Lära av och inspireras tillsammans med andra företag 

 



Nätverkens fyra faser 



Vad får man som medlemsföretag? 

  Hjälp att genomföra en 

energikartläggning 

 Hjälp att söka ekonomiska 

stöd 

 150 timmars 

expertrådgivning 

 Nätverksträffar  

med expertis 

 Erfarenhetsutbyte med 

andra företag 

 Information om 

forskning, stöd och 

lagar 

 Hjälp med systematiskt 

och strukturerat 

energiarbete 

 

 



Vad krävs av mitt företag? 

  Medlemsavgift 10 000 kr/år 

 Delta på minst 3-4 

nätverksmöten/år 

 Medfinansiera en 

energikonsult för 

energikartläggning 

 Upprätta energipolicy, 

energimål och 

handlingsplan. 

 

 

 

 Genomföra interna 

satsningar på företaget 

för de anställda 

 Följa upp företagets 

energianvändning 

 Bidra med 

engagemang! 

 

 



Hur blir jag medlem? 

 

Kontakta oss 
 

Ingela Valeur    Anna Evander 
Länsstyrelsen Skåne   Energikontoret Skåne 
ingela.valeur@lansstyrelsen.se anna.evander@kfsk.se 
010-2241687    0728-854914 


