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Statens energimyndighets
författningssamling

Statens energimyndighets föreskrifter om bidrag 
till kommunal energi- och klimatrådgivning;

beslutade den 14 september 2016.

Med stöd av 21 § i förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi-
och klimatrådgivning meddelar Statens energimyndighet följande före-
skrifter.

Inledande bestämmelser
1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om 

1. beräkning av bidragets storlek, 
2. innehåll i ansökan om bidrag,
3. vilka uppgifter en redovisning av bedriven verksamhet enligt förordning

(2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning ska inne-
hålla, vilken tidsperiod redovisningen ska avse och när redovisningen ska
lämnas. 

Ord och uttryck

2 § Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i förord-
ningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Bidragets storlek

Kommunal energi- och klimatrådgivning

3 § Bidragets storlek beräknas, i enlighet med 12 § förordningen (2016:385)
om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning, i förhållande till till-
gänglig officiell statistik avseende målgrupperna i sökande kommun. För hus-
håll medräknas hushåll i bostadsrätt, äganderätt samt hushåll i småhus.

I Statens energimyndighets utlysningar avseende kommunal energi- och
klimatrådgivning finns information om de fördelningsprinciper som utgör
grund för beräkning av bidragsbeloppets storlek samt vilka målgrupper som
är prioriterade. 

4 § En kommun eller flera kommuner i samarbete kan ansöka om bidrag till
energi- och klimatrådgivning enligt följande: 

1. grundläggande rådgivning: bestående av energi- och klimatrådgivning
till hushåll, företag och organisationer samt uppsökande energi- och klimat-
rådgivning till de lokalt och regionalt prioriterade målgrupper som Statens
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energimyndighet anger i utlysning om bidrag, rådgivning vid förfrågningar,
rådgivning om värmesystem och luftkonditioneringssystem enligt artiklarna
14 och 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19
maj om byggnaders energiprestanda, deltagande i kompetensutveckling och
nätverksträffar samt deltagande i minst ett nationellt insatsprojekt avseende
rådgivning, deltagande vid Statens energimyndighets utbildning enligt 9 §
förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgiv-
ning, 

2. utökad rådgivning: sådan rådgivning utöver grundläggande rådgivning
enligt 1, som avser genomförande av projekt för att stimulera samarbete
mellan kommuner eller projekt som beaktar och stimulerar särskilda lokala
förutsättningar för rådgivning.

För grundläggande rådgivning uppgår stödet till högst 2 miljoner kronor
per år och lägst 50 000 kr per år under förutsättning att sökanden uppfyller de
förutsättningar för stöd som framgår dels av förordningen (2016:385) om
kommunal energi- och klimatrådgivning, dels av Statens energimyndighets
utlysning. 

Samordning samt utveckling av kommunal energi- och klimatrådgivning

5 § Ett regionalt energikontor kan ansöka om bidrag till samordning och ut-
veckling av kommunal energi- och klimatrådgivning enligt följande: 

1. regional samordning och utveckling: bestående av att anordna minst två
nätverksträffar per år för energi- och klimatrådgivare, förmedla information
från Statens energimyndighet till rådgivare, fungera som mentor för nya
energi- och klimatrådgivare samt delta vid Statens energimyndighets utbild-
ning enligt 9 § förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och
klimatrådgivning, och

2. nationell samordning och utveckling: bestående av utveckling av meto-
der för kommunal energi- och klimatrådgivning samt planering och organise-
ring av minst ett nationellt insatsprojekt för rådgivningen. 

Uppgifter i ansökan om bidrag

6 § Ansökan om bidrag sker genom deltagande i Statens energimyndighets
utlysning. 

Kommunal energi- och klimatrådgivning

I ansökan om bidrag ska sökanden lämna följande uppgifter:
1. vilken rådgivning som ska bedrivas enligt 4 § samt en beskrivning av

planerad rådgivning,
2. uppgift om planerad bemanning av och beräknad budget samt finansie-

ring för rådgivning enligt 4 §,
3. uppgift om bankkontonummer för utbetalning av bidrag.
Vid ansökan om bidrag till bedrivande av grundläggande rådgivning ska

sökanden visa att en tjänst inrättas för detta ändamål motsvarande minst halv-
tid.

Avser ansökan utökad rådgivning ska ansökan även innehålla en beskriv-
ning av planerade aktiviteter och förväntade effekter.
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Om sökanden omfattas av Sveriges Kommuner och Landstings definition
av glesbygd1 ska ansökan även innehålla en uppskattning av kostnader för
resor i samband med rådgivningen.

Samordning samt utveckling av kommunal energi- och klimatrådgivning

7 § I ansökan om bidrag ska sökanden lämna följande uppgifter:
1. vilken samordning och utveckling som ska bedrivas enligt 5 §, en be-

skrivning av planerad samordning och utveckling samt i förekommande fall
specificering av nationella insatsprojekt,

2. uppgift om planerad bemanning och beräknad budget samt finansiering
för bedrivande av samordning och utveckling enligt 5 § samt en beskrivning
av vilka samordnande och utvecklande aktiviteter som ska genomföras, och

3. uppgift om bankkontonummer för utbetalning av bidrag.

Gemensamma bestämmelser

8 § Vilka uppgifter utöver vad som anges i 6 och 7 §§ som ska lämnas fram-
går av Statens energimyndighets utlysning.

9 § Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för sökanden.

Redovisning av utbetalt bidrag

10 § Bidragsmottagaren ska årligen lämna in en redovisning avseende den
verksamhet som bedrivits. Redovisningen ska ha kommit in till Statens
energimyndighet senast den 31 januari året efter det år för vilket bidrag har
utbetalats.

11 § Redovisningen ska innehålla en beskrivning av bedriven verksamhet
och kostnaderna för denna fördelat på respektive område enligt följande:

1. personal i form av lön och sociala avgifter,
2. köpt tjänst,
3. material t.ex. annonsering och trycksaker.
Bidragsmottagare som bedrivit kommunal energi- och klimatrådgivning

ska utöver vad som framgår av 1–3 redovisa genomförd rådgivning fördelat
på hushåll, företag och organisationer.

Bidragsmottagare som bedrivit samordning samt utveckling av kommunal
energi- och klimatrådgivning ska utöver vad som framgår av 1–3 redovisa
genomförd samordning och utveckling.

Bidragsmottagare som avses i 6 § sista stycket och beviljats bidrag för
resor ska redovisa faktiska kostnader.

Kostnaderna ska kunna verifieras och vara möjlig att skilja från bidrags-
mottagarens övriga kostnader. Redovisningen ska följa god redovisningssed.

12 § Redovisningen ska vara undertecknad av behörig företrädare för
bidragsmottagaren. 

1 Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta invånare
per kvadratkilometer eller kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på
112,5 km.
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Elanders Sverige AB, 2016

13 § Bidragsmottagagaren ska på begäran av Statens energimyndighet
lämna de övriga uppgifter eller handlingar som behövs för uppföljning av ut-
betalt bidrag.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 september 2016.
2. Genom föreskrifterna upphävs Statens energimyndighets föreskrifter

(2008:2) om kommunal energi- och klimatrådgivning.
3. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för beslut som har

meddelats före ikraftträdandet.

På Statens energimyndighets vägnar

Roger Eklund
Morgan Dahlman


