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Bilaga 1 

Energimyndighetens riktlinjer för indirekta kostnader i stödärenden 
• Universitet och högskola 

Får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de 
tillämpar. 

• Institut icke-ekonomisk verksamhet samt offentliga verksamheter 
såsom kommuner med mera. 
Får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30% på sina 
stödberättigande personalkostnader (lön + lönebikostnader). 

• Företag (inkluderat kommunala bolag samt institutens ekonomiska 
del) 
Stöd beviljas inte för indirekta kostnader. 

*Indirekta kostnader (overhead eller OH) är allmänna omkostnader som inte 
uppkommer som en omedelbar följd av projektet under projekttiden såsom 
kostnader för:  

1. Kontorslokaler för projektpersonal, till exempel kostnader för hyra, el, 
gas, värme, vatten, säkerhet, underhåll, städning och reparationer av 
projektpersonalens kontor. Med kontorslokaler menas även egna lokaler 
som används för seminarier, konferenser och möten inom projektet. 

2. Inköp, avskrivning, hyra, leasing, reparation och underhåll av 
kontorsutrustning för projektpersonal, till exempel möbler och datorer 
inklusive programvaror 

3. Försäkringsavgifter och skatter för kontorslokaler och för 
kontorsutrustning 

4. IT-system 
5. Utbildning och annan kompetensutveckling 
6. Sjuk- och hälsovård för projektpersonal 
7. Frisk- och personalvård för projektpersonal 
8. Frukt, fika, fikabröd, lunch och annan förtäring för projektpersonal 
9. Personalfester, personalutflykter och andra trivselaktiviteter för 

projektpersonal 
10. Projektpersonalens deltagande i informationsmöten, 

planeringskonferenser, kick-off, grupputveckling och liknande aktiviteter 
11. Övriga indirekta kostnader i organisationen, till exempel ledning, 

kundservice, personalenhet, ekonomi, administration, IT-support, 
information, marknadsföring och juridik 
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12. Kontorsmaterial 
13. Kontorsservice 
14. Kopiering 
15. Reception 
16. Registratur och arkivering 
17. Rekryteringskostnader, till exempel annonsering av tjänst 
18. Bankavgifter för konton och kort 
19. Kommunikation, till exempel telefon, fax, internet, porto, visitkort 
20. Böcker och tidningar 
21. Parkeringskostnader 
22. Medlemsavgifter 
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