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Energikartläggningsstöd till
små och medelstora företag
Du som har ett litet och medelstort företag (SMF) välkomnas att ansöka om
stöd för att genomföra en energikartläggning. Energimyndigheten utlyser
cirka 5 miljoner kronor inom Nationella regionalfondsprogrammet och
projektet Stöd till Energikartläggning. Sista dag att ansöka om stöd är 30
april 2020.
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1

Stöd för energikartläggning i små och
medelstora företag

Utlysningens syfte är att fler små och medelstora företag ska genomföra en
energikartläggning som ska leda till effektivisering av verksamhetens
energianvändning.
Genom energikartläggningen får företagen en överblick av energianvändningen
och förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Att genomföra åtgärderna kan
bidra till sänkta kostnader och kan samtidigt bidra till ökad tillväxt och
konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Genom en effektivare
energianvändning minskar också företagens miljöpåverkan. Stödet lämnas utifrån
förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning. Observera att
tidplanen för utlysningen gäller med förbehåll att det finns utlysta medel kvar.
•

2

Stödet kan sökas fram till och med 2020-04-30 kl 23.59. Vi lämnar support
fram till 12.00 samma dag som utlysningen stänger.

Hur stort stöd kan ett företag få?

Enligt förordningen täcker Energikartläggningsstödet 50 procent av kostnaden
för en energikartläggning. Företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd.
Ansökan om stöd måste skickas in innan energikartläggningen beställs. Det är
enbart kostnader för energikartläggningen som uppkommit under beslutad
projektperiod som är stödgrundande. Stödet betalas ut i efterhand när
energikartläggningen är genomförd och lägesrapporteringen godkänts av
Energimyndigheten.
Vägledning kring vad en energikartläggning kan kosta för ditt företag och hur
mycket stöd ditt företaget kan söka
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Vem kan ansöka om stödet?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag (SMF) enligt EU-definitionen
med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk
med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter,
kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per
organisationsnummer. En verksamhet som exempelvis ekonomiska föreningar
kan ses som ett företag, även om det bedrivs utan vinstsyfte.
Vid bedömning av ett företags storlek tas bland annat hänsyn till antalet
anställda, årsomsättning och balansomslutning.
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•
•
•

För att klassas som SMF krävs det dels att man har högst 249 personer
anställda.
Att antingen företagets årsomsättning eller balansomslutning
understiger beloppen 50 miljoner euro respektive 43 miljoner euro.
Av betydelse för bedömningen av ett företags storlek är även företagets
relation till andra företag, främst ägare, och graden av kontroll som andra
företag utövar över företaget. Detta finns beskrivet i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014, bilaga 1, artikel 2.

Läs mer här om hur du avgör om ditt företag har rätt till stöd
3.1
Bedömningskriterier ansökan
Energimyndigheten gör en bedömning av att inkomna ansökningar uppfyller
de villkor som finns i förordningen (2009:1577) och att sökande är ett SMFföretag enligt EU-definitionen. Energimyndigheten kan komma att begära in
en komplettering av ansökan om skäl finns.
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Så här ansöker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens webbapplikation E-Kanalen.
Läs mer här om hur du ansöker om stöd för energikartläggning via E-kanalen.
4.1
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•

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten bör den
sökande ta del av:
Ansök om stöd

•

Energikartläggningens innehåll

•

Lägesrapporteringens innehåll

•

Slutrapportering

Villkor för beviljade projekt

För att stöd ska kunna betalas ut till beviljade projekt måste stödmottagaren ha
följt villkoren för stödet. Villkoren utgörs av bestämmelserna i förordning
(2009:1577) och det beslut om stöd som skickas ut till företaget.

5.1
Stödberättigande kostnader – allmänna krav
Med stödberättigande kostnader menas de kostnader som stödmottagaren har för
att genomföra projektet. För att vara stödberättigande ska kostnaden:
• vara skälig och uppkommit för genomförande av projektet,
• vara faktisk och reviderbar, vilket innebär att det ska kunna återfinnas i
stödmottagarens bokföring. En stödmottagare kan till exempel inte få
stöd för arbete som utförs utan lön. Kostnaden får heller inte vara
uppskattad,
• bäras av stödmottagaren, vilket innebär att en stödmottagare bara får ta
upp sina egna bokförda kostnader,
• vara fastställd i enlighet med god redovisningssed, och
• ha uppkommit i projektet och under den projekttid som framgår av
beslutet om stöd. Kostnader som uppkommit före eller efter den i
beslutet angivna projekttiden är inte stödberättigande.
I redovisningen ska projektkostnaderna vara redovisade på ett sådant sätt att de är
särskiljbara från organisationens övriga kostnader.
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5.2
Rapportskyldighet
Det är viktigt att stödmottagaren tar del av rapporteringsdatumen i beslutet om
stöd.
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•

Lägesrapport – En lägesrapport ska rapporteras via E-kanalen enligt
tidplanen i erhållet beslut om stöd. En lägesrapportering ska innehålla
energikartläggningsrapport, energiplan (fylls i digitalt i E-Kanalen) och
ekonomisk redovisning. Ekonomisk redovisning ska ske på det sätt
Energimyndigheten anger. Syftet med lägesrapportering är att beskriva
projektets hittillsvarande verksamhet och resultat. Inser företaget nära
inpå lägesrapporteringsdatum att projektet har blivit försenat finns
möjlighet att ansöka om förlängning av projekttiden till
Energimyndigheten.

•

Begäran om utbetalning – Sista datum för att begära utbetalning av
stödet är 6 månader efter angivet datum för projektslut i beslutet. En
begäran om utbetalning ska vara undertecknad av behörig företrädare för
företaget. En begäran om utbetalning ska innehålla en komplett
lägesrapportering.

•

Slutrapportering – Slutrapporten fylls i digitalt i E-kanalen och ska
redovisa projektresultaten, exempelvis hur det gått med de åtgärder
företaget valt ut i Energiplanen och som planeras att genomföras i närtid.
Slutrapporten motsvarar en enkät med 17 frågor och syftet är att följa
upp hur företagets energiarbete utvecklats under perioden.
Slutrapportering ska ske inom 2 år från datumet för lägesrapportering.
Slutrapporten är ett villkor för stödet och utebliven rapport kan innebära
att Energimyndigheten ställer ut återkrav på det utbetalda stödet.

Utlysningen är en del av Nationella
regionalfondsprogrammet

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta små och medelstora
företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs inom ramen för
Nationella regionalfondsprogrammet och pågår till och med år 2021.
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Allmän handling och sekretess

I princip all post och e-post till Energimyndigheten blir allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del
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av innehållet. Även skrivelser och beslut som skickas från Energimyndigheten är
allmänna handlingar. Rätten att ta del av allmänna handlingar som är offentliga
är en del av offentlighetsprincipen.
Energimyndigheten får dock inte lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att en handling eller vissa
uppgifter i en handling kan vara skyddade av sekretess. Det görs därför en
sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

8

Kontakt

Teknisk support för E-kanalen:
Telefon: 016-544 22 11
Mejladress: ekanalen@energimyndigheten.se
Om ditt företag har frågor eller behöver vägledning går det att kontakta
energikontoret i er region (i egenskap av deras deltagande i Energimyndighetens
Nationella regionalfondsprogram).
Det går även bra att kontakta oss på Energimyndigheten:
energikartlaggning@energimyndigheten.se,
växel 016-544 20 00

