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Ekonomiskt stöd till energikartläggning
Information från Sveriges energikontor som har Energimyndighetens uppdrag att stötta företag i sitt
energikartläggningsarbete.

Hur stort stöd kan ditt företag få och för vad?
Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med
åtgärdsförslag och energiplan. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas
innan energikartläggningen påbörjas.
För att ditt företag ska ha rätt till stödet ställer Energimyndigheten vissa krav på vad en
energikartläggning ska innehålla och hur denna ska redovisas.

Vem kan söka stödet?
Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300
megawattimmar (MWh) per år. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det
finns flera anläggningar på olika orter.

När får ditt företag inte söka stöd?
Ett företag kan inte få stöd:


om företaget redan påbörjat en energikartläggning.



om företaget har fått energikartläggningsstöd utbetalat under föregående stödperiod
2010-2014, eller genomför en energikartläggning med annat stöd som finansierats av EU.



om företaget äger byggnader som enligt lag ska ha en energideklaration men som inte
har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen.

En energikartläggning med stöd från Energimyndigheten ska innehåll dessa steg:
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Vem genomför energikartläggningen?
Det finns två alternativ för vem som ska genomföra energikartläggningen:


Att anlita en konsult med specialkunskap om energi som utför energikartläggningen.



Att det redan idag finns personal på företaget med kompetens inom området som själv kan
utföra energikartläggningen.

Att genomföra en energikartläggning kräver kunskap, kompetens, tid och mätutrustning. Om
verksamheten vill ta hjälp kan man anlita en energikonsult som är specialist på energikartläggningar.
Vänd dig gärna till Energikontoren för att få råd när du ska beställa en energikartläggning.
Energimyndigheten ställer krav på innehållet i energikartläggningen och hur den redovisas i
energikartläggningsrapporten. Därför är det viktigt att den konsult som anlitas är medveten om dessa
krav och följer dem. Det är en förutsättning för att stödet ska kunna betalas ut till ditt företag.

Hur går du vidare?
Ditt regionala energikontor stödjer dig hela vägen genom ditt energiarbete och ser till att det går så
smidigt som möjligt. De hjälper dig före, under och efter energikartläggningen och hjälper dig att
söka stödet hos Energimyndigheten. Förutom energikartläggningsstödet finns även andra stöd att
söka för att du ska komma vidare i ditt energiarbete. Ditt energikontor hjälper dig hitta rätt och
tjänsten är helt kostnadsfri.
Hitta ditt regionala energikontor

Vad ska energikartläggningen innehålla?
Vad energikartläggningen ska omfatta är upp till den egna verksamheten och beror på om
verksamheten omfattas av lagen eller om man söker ekonomiskt bidrag. Men generellt sett kan
kartläggningen innehålla och beskriva:


Tillförsel och användning av energi för drift av verksamheten, byggnader och transporter. All
använd energi i form av värme, fasta, flytande eller gasformiga bränslen, elenergi eller andra
energiformer ska kartläggas.



Årlig tillförd energi angiven i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag samt
fördelning av tillförd energi. Tillförd energi ska fördelas på verksamhetens olika
produktionsprocesser, övriga processer som till exempel belysning, ventilation och lokalvärme
samt leveranser till omgivande samhälle.

2017-07-05



Förslag till åtgärder för energieffektivisering avseende företagets olika processer. Den ska
innehålla:
-

en beskrivning av åtgärden

-

en bedömning av besparingspotentialen i megawattimmar (MWh) och kronor

-

kostnad för genomförande av åtgärden - en företagsekonomisk kalkyl.

Beräkna din stödsumma
Stöd för energikartläggning ska sökas innan energikartläggningen genomförs och innan energikonsult
köps in.
Ta hjälp av tabellen nedan när du ska göra din ansökan om stöd. Utgå från den energianvändning i
MWh/år som företaget har. Det genomsnittliga priset för energikartläggning grundas på cirka 800
faktiska energikartläggningar som rapporterats till Energimyndigheten under 2010–2014. Det finns
andra faktorer som kan påverka priset, exempelvis teknisk komplexitet och geografiskt avstånd
mellan konsultföretag och sökande företag. Energimyndigheten bestämmer inte hur mycket
energikartläggningarna ska kosta. Det sker i förhandling mellan beställare och leverantör. Du får även
räkna in kostnaden för eget arbete i den totala kostnaden.
Företag som söker stöd och anger en stödsumma som överstiger summorna i tabellen nedan
kommer att behöva motivera anledningen till detta. Maximalt stödbelopp är dock 50 000 kronor.
Energianvändning

Total kostnad för energikartläggningen

MWh/år

(kr)

300-499

40 000

20 000

500-1999

60 000

30 000

2000-3999

80 000

40 000

≥ 4000

100 000

* 50 procent av total kostnad för energikartläggning

Stöd du ska söka* (kr)

50 000 (största möjliga
stöd)
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Efter energikartläggningen
Nyttan med en energikartläggning ligger i att genomföra de åtgärder som kartläggningen föreslår.
Men det kan också vara läge att starta ett systematisk och strukturerat arbete med
energieffektivisering, exempelvis genom ett energiledningssystem. Att genomföra investeringar eller
uthålliga insatser för att sänka energianvändningen är svårt utan engagemang från företags- eller
verksamhetsledningen. Men att genomföra de åtgärder som kartläggningen föreslår är en
förutsättning för att kartläggningen ska betala sig.
Innan du går vidare efter energikartläggningen är det bra att fundera på om det finns nödvändig
kompetens och resurser på företaget. Kanske behöver verksamheten stöd att genomföra åtgärder
eller ändra rutiner?
En del åtgärder kan behöva vidare utredningar i form av tekniska eller ekonomiska analyser. För de
investeringar som kräver en djupare analys eller studie finns möjlighet att ansöka om ytterligare stöd
via projektet Miljöstudier – inför en energieffektiv investering.
Läs mer om Miljöstudier – inför en energieffektiv investering.
Ta gärna hjälp av Sveriges energikontor, de har fått Energimyndighetens uppdrag att stötta företag i
sitt energikartläggningsarbete. Detta stöd är opartiskt och kostnadsfritt.
Kontakta ditt Energikontor

Utbetalning av stödet
För att stödet för energikartläggning ska betalas ut ska energikartläggningen vara genomförd och
lägesrapporteringen vara godkänd av Energimyndigheten.

