Ekonomiskt stöd till
energikartläggningar
För små och medelstora företag

Nu kan små och
medelstora företag få
upp till 50 000 kronor
i ekonomiskt stöd för
att genomföra en
energikartläggning

Energikartläggning lönar sig
Vill du minska företagets löpande kostnader? Då ska ditt företag börja
med att göra en ordentlig energikartläggning. Med Energimyndighetens
energikartläggningsstöd kan ditt företag få 50 procent av kostnaden för
kartläggningen, som mest 50 000 kronor, finansierad av oss.
Ett företags lönsamhet handlar om att ta
kontroll över sina löpande kostnader. Energi
kartläggningsstödet som Energimyndigheten
gav mellan 2010 och 2014 har visat att det
generellt finns en besparingspotential på cirka
tio procent. Detta med åtgärder som enkelt kan
genomföras utan större investering. Exakt vad
som ska göras på respektive företag konkreti
seras med en energikartläggning.
En energikartläggning visar hur mycket energi
som tillförs och används och hur den fördelas på
olika delar av verksamheten. Kartläggningen ger
också förslag på hur företaget kan energieffektivi
sera, exempelvis maskiner, belysning, ventilation,
värmesystem och kontorsutrustning.
Med energikartläggningen tydliggörs hur man
bäst energieffektiviserar, vilket frigör kapital,
som annars skulle vara bundet till energi
användning, samtidigt som företagets miljö
påverkan reduceras.

Stödet täcker
50 procent av
kostnaden för energikartläggningen,
upp till 50 000 kr

”Med ökad miljömedvetenhet
blir energieffektivisering
någonting positivt
som stärker varumärket.”
Jörgen Henriksson, produktchef,
Ulricehamns betong AB – fick energikartläggningsstöd under förra perioden

Dessa företag kan söka energikartläggningsstöd:
Stödet vänder sig till små och medelstora
företag med en energianvändning över
300 MWh per år. Lantbruk med minst 100
djurenheter kan få stöd, även om de har
lägre energianvändning.
Stödet kan sökas en gång per organisa
tionsnummer, oavsett om det finns flera
anläggningar på olika orter. Även
ekonomiska föreningar kan söka stödet
som exempelvis bostadsrättsföreningar.

Ansök först, kartlägg sedan
Energikartläggningsstödet täcker 50 procent
av den totala kostnaden för energikartlägg
ningen. Du kan som mest få 50 000 kronor,
för en energikartläggning med åtgärdsförslag
och tillhörande energiplan.
För att ditt företag ska ha rätt till stödet ställer
Energimyndigheten vissa krav. Bland annat
ska kartläggningen inkludera åtgärdsförslag
och en energiplan. Stödet ska sökas innan
energikartläggningen beställs eller påbörjas.

VILKEN
SKILLNAD!
Energianvändningen kan
sänkas med 10 procent med
investeringar som snabbt
återbetalar sig

Inget företag är det andra likt
Att kartlägga energianvändningen kräver tid
och kunskap. Många företag köper in tjänsten
från ett konsultbolag. Även om man köper
tjänsten utifrån bör en person på företaget äga
huvudansvaret och hjälpa konsulten i arbetet.

”För oss handlade det om
ekonomi, och vi sänkte våra
uppvärmningskostnader
till hälften.”

Priset för en energikartläggning varierar bland
annat beroende på företagets energianvändning.
Energi kartläggningsstödet har sin grund i
genomsnittskostnaden för 800 energikartlägg
ningar som genomfördes mellan 2010 och 2014.
Läs mer om att beräkna stödsumman för just
ditt företag på www.energimyndigheten.se/smf
under energikartläggningsstödet.

Niklas Halling, produktionschef, SPM Instrument
– fick energikartläggningsstöd under förra perioden

ANSÖK NU!
Stödet söker du via
energimyndigheten.se/smf

Vi hjälper dig att minska energianvändningen i företaget
Att minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi kan
göra att ditt företag både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt
och påverkar miljön mindre. För att små och medelstora företag ska kunna
ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning erbjuder
Energimyndigheten flera olika stöd.

Mer information om Energimyndighetens stöd till små och medelstora
företag finns på www.energimyndigheten.se/smf
Tips! Vill du ha råd och stöd, kontakta ditt regionala energikontor.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99
E-post registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
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Stöden finansieras av regeringen och Europeiska regionala utvecklingsfonden
via Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket.

