Vi hjälper dig att effektivisera
energianvändningen i företaget

!

Ekonomiskt stöd
till energikartläggning
För små och medelstora företag

ne

rgi

myndighete

n.

se

E T 2017:0 4, IS S N 140 4-3 3 4 3, a p r i l 2017. U p p l a g a: 350 0 ex. G rafi s k fo r m: G ra n ath, tr yc k: A r k i te k tko p i a A B.

f

w

.e

m

ww

Kontakta ditt
regionala energikontor
eller läs mer om energikartläggning och våra
andra stöd på:
/s

Att effektivisera användningen
av energi och öka andelen förnybar
energi kan göra att ditt företag både
minskar sina kostnader, blir mer
konkurrenskraftigt och påverkar miljön
mindre. För att fler små och
medelstora företag ska kunna ta
steget att energieffektivisera
erbjuder Energimyndigheten
flera olika stöd.

Stöden medfinansieras
av Europeiska regionala
utvecklingsfonden via det
Nationella regionalfondsprogrammet

En energikartläggning lönar sig
Vill du minska ditt företags löpande energikostnader? Gör då som
nästan 800 andra företag, ansök om stöd för energikartläggning.
Med stödet kan du få upp till 50 000 kronor för att göra en energi
kartläggning och få koll på energianvändningen i ditt företag.

Energianvändningen kan sänkas med
10 procent med investeringar som
i genomsnitt betalar sig på tre år.

10 %

En energikartläggning visar hur mycket energi som tillförs och används
i verksamheten samt hur den fördelas. Kartläggningen ger också förslag
på åtgärder för hur ditt företag i nästa steg kan effektivisera energi
användningen. Energieffektivisering kan sänka driftskostnader samtidigt
som ditt företags miljöpåverkan minskar.
Tidigare energikartläggningar inom små och medelstora företag har
visat att återbetalningstiden för många energieffektiviserande åtgärder
är under tre år. Företag kan spara upp till flera hundratusen kronor.
Det finns pengar att spara även med små investeringar, och ibland är
allt som krävs en ökad medvetenhet och nya rutiner bland personalen.

Ansök först, kartlägg sedan
Ditt företag kan som mest få 50 000 kronor i stöd för
energikartläggning. Hur stort stöd ditt företag kan
få baseras på ditt företags årliga energianvändning.
Stödet ska sökas innan energikartläggningen beställs
eller påbörjas.

ANSÖK NU!
Stödet söker du via
energimyndigheten.se/smf

Kan mitt företag söka stöd?
Små och medelstora företag med en energianvändning över 300 mega
wattimmar per år och som inte har fler än 249 anställda har möjlighet
att ansöka om stödet.
Ta hjälp med arbetet
Att genomföra en energikartläggning kan kännas som en stor uppgift
men det finns hjälp att få. Ditt regionala energikontor kan stötta dig
vid en ansökan och att hitta den hjälp och de stöd ditt företag behöver.
Att kartlägga energianvändningen kräver tid och kunskap. Många företag
väljer därför att köpa in tjänsten från en konsult. Energikontoren kan då
hjälpa till med att hitta rätt konsult och att ta fram en kravspecifikation
vid en beställning av energitjänster.

NU KAN DITT FÖRETAG FÅ UPP TILL
50 000 KRONOR FÖR ATT GENOMFÖRA
EN ENERGIKARTLÄGGNING.

