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HAR DU

KOLL

VAR I VERKSAMHETEN
ANVÄNDS MEST ENERGI?
KAN NI ANVÄNDA MINDRE?
OCH KANSKE FÖRNYBAR
ENERGI ISTÄLLET?

Vinsterna blir många
Tillsammans kan vi använda energi smartare i små och medelstora företag. Vi erbjuder en mängd stöd som kan hjälpa ditt
företag att komma igång med att energieffektivisera. Samtidigt
som du bidrar till en mer hållbar framtid får ditt företag även:
• SÄNKTA KOSTNADER
• STÄRKT KONKURRENSKRAFT
• STÄRKT VARUMÄRKE

VI ERBJUDER FLERA OLIKA TYPER
AV STÖD. BÅDE FÖR DITT FÖRETAG
OCH FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID.
Stöd för energikartläggning
Ditt företag kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra en
energikartläggning med förslag på lönsamma investeringar.
Energikontoren hjälper dig inför, under och efter det att du gör
energikartläggningen, och informerar om vilka andra stöd som
finns att söka.

Coacher för energi och klimat
Om ditt företag har en låg energianvändning kan du få vägledning
från en coach. Du får hjälp med en energigenomgång och åtgärdsförslag som underlättar din energieffektivisering. Förutom att få
bättre koll på lönsamma energi- och klimatåtgärder får ditt företag
även givande utbyte genom träffar med andra deltagare.

Nätverk för energieffektivisering
Gå med i ett företagsnätverk för energieffektivisering.
Tillsammans utbyter ni erfarenheter och får stöd och råd av våra
energiexperter.

Vilket stöd passar ditt företag?
Vilket stöd som passar ditt företag beror på hur hög din energianvändning är. Men några av stöden passar alla små och
medelstora företag.

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering
Det här stödet är till dig som vill fördjupa företagets energiarbete.
Stödet används till att göra en djupare analys eller studie, inför
en investering som leder till en effektivare energianvändning.
Incitament för energieffektivisering
Om ditt företag omfattas av miljötillsyn, kommer du få
hjälp att energieffektivisera. I samband med tillsynen ger
miljöinspektören stöd i ditt företags energiarbete.

DITT FÖRETAG KAN FÅ UPP
TILL 50 000 KRONOR FÖR EN
ENERGIKARTLÄGGNING

Energitjänster
Kunskap och kännedom om energitjänster behöver öka. Vi
erbjuder därför vägledning och kunskapshöjande insatser för
dig som vill lära dig mer om att beställa energitjänster.

Nätverk för energieffektivisering
Företag med mer än 1 GWh
Energikartläggningsstöd
Företag med mer än 300 MWh
Regionala noder

Företag som omfattas av miljötillsyn

Incitament för energieffektivisering

Företag med mindre än 300 MWh

Coacher för energi & klimat

Energitjänster

Stöd för alla
små och medelstora
företag
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