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Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal 
energi- och klimatrådgivning;

beslutade den 26 maj 2008.

Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 2, 6 och 9 §§ förord-
ningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om basutbildningar och 
redovisning enligt förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal ener-
gi- och klimatrådgivning.

Basutbildningar

2 § Kommunala energi- och klimatrådgivare ska delta i de basutbildningar 
som Statens energimyndighet anordnar. Basutbildningarna omfattar bland 
annat följande moment: 

– Grundläggande kunskap om energi- och klimatrådgivarens uppdrag 
och utövande,

– energianvändning i byggnader och inomhusklimat samt besparings-
potential,

– tekniker, energibehov och besparingspotential i ett hushåll såväl som 
på ett företag,

– grundläggande kunskap om växthuseffekten och klimatpåverkan från 
hushåll, företag och organisationer,

– kommunikations- och presentationsteknik samt
– beteendeförändringar och vanors betydelse för energianvändning och 

dess klimatpåverkan. 

Kravet på deltagande i basutbildning kan efterges av Statens energimyndighet 
om det föreligger synnerliga skäl.

Redovisning

3 § Bidragsmottagande kommun ska till Statens energimyndighet lämna 
redovisning för den verksamhet som bidraget gäller. Redovisningen ska 
omfatta följande: 
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–  En redovisning av de aktiviteter som bidragsmottagande kommun har 
genomfört med stöd av bidraget. Redovisning ska ske på av Statens 
energimyndighet anvisat sätt senast den 30 november det år bidraget 
avser. Redovisningen ska omfatta kalenderåret med en uppskattning 
av aktiviteter under december månad. 

–  En skriftlig ekonomisk redovisning av den verksamhet som bidraget 
gäller. Redovisningen ska vara Statens energimyndighet tillhanda 
senast den 15 januari året efter det år bidraget avser. Den ekonomiska 
redovisningen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket.

På Statens energimyndighets vägnar

TOMAS KÅBERGER

 Andres Muld 


