
Företagsutveckling med fokus på energi

Energieffektiviseringsnätverk och noder för energieffektiviseringsstöd



• Ekonomiskt stöd till små och medelstora 
företag för att genomföra en 
energikartläggning.

50 % av 
kostnaden -
max 50 000 

kronor 

Små och 
medelstora 

företag

Energi-
användning 

över 500
300 MWh

Lantbruk 
med 

mer än 100 
djurenheter

Stödet gäller alla branscher

Energikartläggningsstöd

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/stod-och-bidrag/stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/


Energikartläggning ger resultat

Den genomsnittliga 
återbetalningstiden för åtgärderna 

är knappt 4 år men hälften 
av de genomförda åtgärderna 

har en återbetalningstid på 

endast 1 år.

Så mycket minskade energi-
användningen i genomsnitt i de 
företag som gjorde energi-
kartläggning under perioden 
2010-2014 med stöd från 
Energimyndigheten

10 %



• Systematiskt och strukturerat 
energiarbete

• Visualisering av energianvändning
• Teknikutveckling och optimering av 

energianvändningen
• …

70% för små 
och 60% för 
medelstora

Små och 
medelstora 

företag

Ska ha 
genomfört 

energi-
kartläggning

Lantbruk 
med 

mer än 100 
djurenheter

Stödet gäller alla branscher

Stöd till studier inför energieffektiva
investeringar

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/stod-och-bidrag/stod-till-studier-infor-energieffektiva-investeringar/


• Vägleder, ger kunskap och stöd vid 
• ansökan och rapportering
• beställning av energikartläggning
• fortsatt arbete för systematiskt och 

strukturerad energianvändning
• Erbjuder 

• seminarieträffar
• tillfällen för erfarenhetsutbyte 

Energikontor Sydost 
svarar på frågor och 
ger stöd:

FÖRE
UNDER

EFTER

en energikartläggning!

Energikartläggningsstöd

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/stod-och-bidrag/stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/


www.energikontorsydost.se



http://www.energimyndigheten.se/nrp/stod-for-
energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/



Kartlägg era transporter och möjligheter till 
åtgärder
• Identifiera nuläge

• Antal fordon
• Antal körda km
• Mängd drivmedel/använd elenergi
• Antal ruttoptimerade resor/transporter

• Sammanställ era styrdokument
• Vision
• Ägardirektiv
• Mål
• Verksamhetsplaner, handlingsplaner, 

åtgärdsplaner
• Identifiera effektiva åtgärder

Ta reda på 
möjligheten att 

söka stöd, ta hjälp 
av en student? 

Ta reda på 
möjligheten att 

söka stöd



Vill du ha mer information 

Christel Liljegren
ViceVD
Energikontor Sydost
Christel.liljegren@energikontorsydost.se
0706-208 308

mailto:Christel.liljegren@energikontorsydost.se
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