
I denna folder kan du läsa 
mer om de stöd vi erbjuder

Vilka stöd passar för mitt företag?

Vilket stöd som passar ditt företag beror på 
hur hög din energianvändning är. Men några av 
stöden passar alla små och medelstora företag.

Nätverk för energieffektiviseringFöretag med mer än 1 GWh

Miljöstudier

Incitament för energieffektiviseringFöretag som omfattas av miljötillsyn

Energieffektiva företag i ÖMS

EnergikartläggningsstödFöretag med mer än 300 MWh

Klimatklivet

Coacher för energi och klimatFöretag med mindre än 300 MWh

Framtidens solel i ÖMS

Stöd för alla små  
och medelstora företag

STÄRK DITT FÖRETAG 
MED EFFEKTIVARE 
ENERGIANVÄNDNING

Vi erbjuder flera olika  typer av stöd. 
Både för ditt företag och för en hållbar 
framtid. Vilket stöd som passar ditt företag 
beror på hur hög din energianvändning är.

 Stöd för energikartläggning

 Nätverk för energieffektivisering

 Klimatklivet 

 Incitament för energieffektivisering

 Coacher för energi och klimat

 Framtidens solel i Östra Mellansverige

 Energieffektiva företag i Östra Mellansverige

 Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Har du koll på ditt företags energianvändning?
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Vi  erbjuder flera olika  typer av stöd.  
Både för ditt företag och för en hållbar 
framtid. Vilket stöd som passar ditt företag 
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Har du koll på ditt företags energianvändning?



Mer information
energieffektivaföretag.se 

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Mathias Söderholm, Energikontoret i Mälardalen

 Energieffektiva företag 
i Östra Mellansverige
Projektet Energieffektiva Företag i Östra 
Mellansverige är ett regionalt projekt som 
ger små och medelstora företag hjälp och 
stöd i energifrågor. Projektet är indelat i 
teman och aktiviteter som passar de flesta 
typer av företag. Exempel på aktiviteter är 
energirundvandringar, coachning, seminarier 
och utbildningar, rådgivning mm.

Teman i projektet är:
Värme och kyla • För ledning och personal
• Energi i affärsplanen • Fastigheter

STÄRK DITT FÖRETAG 
MED EFFEKTIVARE 
ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning?

Mer information
energimyndigheten.se 
energikontor.se

Vem kan få stöd 
Små och medelstora företag med mer än 300 MWh 
energianvändning

Din regionala kontakt: 
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Stöd för 
energikartläggning
Ditt företag kan få upp till 50 000 kronor för 
att genomföra en energikartläggning med 
förslag på lönsamma investeringar. Energi
kontoren hjälper dig inför, under och efter 
det att du gör energikartläggningen, och 
informerar om vilka andra stöd som finns  
att söka.

Just nu finns det en mängd stöd som kan hjälpa ditt 
företag att komma igång med att energieffektivisera. 
Vinsterna med ett sådant arbete är flera:

Stärkt 
konkurrenskraft

Sänkta  
kostnader

Stärkt  
varumärke

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag

Din regionala kontakt
Evelina Persson, Köpings kommun

 Coacher för energi  
och klimat
Om ditt företag har en låg energianvändning 
under 300 000 kWh kan du få vägledning från 
en coach. Du får hjälp med en energigenom
gång och åtgärds förslag som underlättar din 
energieffektivisering. Förutom att få bättre koll 
på lönsamma energi och klimatåtgärder får 
ditt företag även givande utbyte genom träffar 
med andra  deltagare. I Västmanlands län finns 
coacher för energi och klimat i Arboga, Kung
sör och Köping.

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag

Din regionala kontakt
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Miljöstudier – inför en 
energi effektiv investering
Det här stödet är till dig som vill fördjupa 
företagets energiarbete. Stödet används till 
att göra en djupare analys eller studie, inför 
en investering som leder till en effektivare 
energianvändning. Man kan få stöd med upp 
till 60 eller 70 procent av projektkostnaden, 
beroende på företagets storlek. 

V I   E R B J U D E R  F L E R A  O L I K A T Y P E R  AV  S T Ö D  –  B Å D E  F Ö R  D I T T  F Ö R E TA G  O C H  F Ö R  E N  H Å L L B A R  F R A M T I D

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag som omfattas  
av miljötillsyn

Din regionala kontakt
Anna-Lotta Söderberg,  
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Incitament för  
energieffektivisering
Om ditt företag omfattas av miljötillsyn 
kommer du få hjälp att energieffektivisera.  
Ni kan få stöd, antingen av miljöinspektören 
i samband med tillsynen, eller av 
Länsstyrelsen i form av branschvis vägledning, 
beräkningsverktyg och åtgärds planering.

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små- och medelstora företag med mer än 1 GWh 
energianvändning

Din regionala kontakt
Jesper Sundling, Energikontoret i Mälardalen

 Nätverk för energi-
effektivisering
Gå med i ett nätverk för energieffektivisering. 
Tillsammans med andra företag i regionen 
utbyter ni erfarenheter, och får hjälp av våra 
energiexperter att målinriktat och strukturerat 
sänka företagets energianvändning.

Mer information
naturvardsverket.se/klimatklivet

Vem kan få stöd?
Alla organisationer och företag kan söka stödet 

Din regionala kontakt
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Klimatklivet 
Klimatklivet är ett investeringsstöd för 
åtgärder som bidrar till att minska utsläppen 
av växthusgaser. Exempel på åtgärder kan 
exempelvis vara energikonvertering från 
fossila till förnybara bränslen, utnyttjande av 
restvärme eller installation av laddstationer. 

 Framtidens solel 
i Östra Mellansverige
Framtidens solel är ett regionalt projekt som 
ska främja användning av solel i små och 
medelstora företag. Projektet är indelat i 
moduler med aktiviteter för att passa flera 
typer av företag. Exempel på innehåll är allt 
från inspirationsföreläsningar, kunskaps
spridning, tekniklösningar, ekonomiska 
modeller, lagstiftning och referensexempel 
från företagare i regionen som investerat i 
solenergisystem.

Mer information
framtidenssolel.se

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Fredrik Wedelstam, Energikontoret i Mälardalen

Mer information
energieffektivaföretag.se 

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Mathias Söderholm, Energikontoret i Mälardalen

 Energieffektiva företag 
i Östra Mellansverige
Projektet Energieffektiva Företag i Östra 
Mellansverige är ett regionalt projekt som 
ger små och medelstora företag hjälp och 
stöd i energifrågor. Projektet är indelat i 
teman och aktiviteter som passar de flesta 
typer av företag. Exempel på aktiviteter är 
energirundvandringar, coachning, seminarier 
och utbildningar, rådgivning mm.

Teman i projektet är:
Värme och kyla • För ledning och personal
• Energi i affärsplanen • Fastigheter

STÄRK DITT FÖRETAG
MED EFFEKTIVARE
ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning?

Mer information
energimyndigheten.se 
energikontor.se

Vem kan få stöd 
Små och medelstora företag med mer än 300 MWh 
energianvändning

Din regionala kontakt: 
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Stöd för 
energikartläggning
Ditt företag kan få upp till 50 000 kronor för 
att genomföra en energikartläggning med 
förslag på lönsamma investeringar. Energi
kontoren hjälper dig inför, under och efter 
det att du gör energikartläggningen, och 
informerar om vilka andra stöd som finns  
att söka.

Just nu finns det en mängd stöd som kan hjälpa ditt 
företag att komma igång med att energieffektivisera. 
Vinsterna med ett sådant arbete är flera:

Stärkt 
konkurrenskraft

Sänkta  
kostnader

Stärkt  
varumärke

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag

Din regionala kontakt
Evelina Persson, Köpings kommun

 Coacher för energi  
och klimat
Om ditt företag har en låg energianvändning 
under 300 000 kWh kan du få vägledning från 
en coach. Du får hjälp med en energigenom
gång och åtgärds förslag som underlättar din 
energieffektivisering. Förutom att få bättre koll 
på lönsamma energi och klimatåtgärder får 
ditt företag även givande utbyte genom träffar 
med andra  deltagare. I Västmanlands län finns 
coacher för energi och klimat i Arboga, Kung
sör och Köping.

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag

Din regionala kontakt
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Miljöstudier – inför en 
energi effektiv investering
Det här stödet är till dig som vill fördjupa 
företagets energiarbete. Stödet används till 
att göra en djupare analys eller studie, inför 
en investering som leder till en effektivare 
energianvändning. Man kan få stöd med upp 
till 60 eller 70 procent av projektkostnaden, 
beroende på företagets storlek. 

V I   E R B J U D E R  F L E R A  O L I K A T Y P E R  AV  S T Ö D  –  B Å D E  F Ö R  D I T T  F Ö R E TA G  O C H  F Ö R  E N  H Å L L B A R  F R A M T I D

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag som omfattas  
av miljötillsyn

Din regionala kontakt
Anna-Lotta Söderberg,  
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Incitament för  
energieffektivisering
Om ditt företag omfattas av miljötillsyn 
kommer du få hjälp att energieffektivisera.  
Ni kan få stöd, antingen av miljöinspektören 
i samband med tillsynen, eller av 
Länsstyrelsen i form av branschvis vägledning, 
beräkningsverktyg och åtgärds planering.

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små- och medelstora företag med mer än 1 GWh 
energianvändning

Din regionala kontakt
Jesper Sundling, Energikontoret i Mälardalen

 Nätverk för energi-
effektivisering
Gå med i ett nätverk för energieffektivisering. 
Tillsammans med andra företag i regionen 
utbyter ni erfarenheter, och får hjälp av våra 
energiexperter att målinriktat och strukturerat 
sänka företagets energianvändning.

Mer information
naturvardsverket.se/klimatklivet

Vem kan få stöd?
Alla organisationer och företag kan söka stödet 

Din regionala kontakt
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Klimatklivet 
Klimatklivet är ett investeringsstöd för 
åtgärder som bidrar till att minska utsläppen 
av växthusgaser. Exempel på åtgärder kan 
exempelvis vara energikonvertering från 
fossila till förnybara bränslen, utnyttjande av 
restvärme eller installation av laddstationer. 

 Framtidens solel 
i Östra Mellansverige
Framtidens solel är ett regionalt projekt som 
ska främja användning av solel i små och 
 medelstora företag. Projektet är indelat i 
 moduler med aktiviteter för att passa flera 
 typer av företag. Exempel på innehåll är allt 
från inspirationsföreläsningar, kunskaps
spridning, tekniklösningar, ekonomiska 
modeller, lagstiftning och referensexempel 
från företagare i regionen som investerat i 
solenergisystem.

Mer information
framtidenssolel.se

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Fredrik Wedelstam, Energikontoret i Mälardalen



Mer information
energieffektivaföretag.se 

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Mathias Söderholm, Energikontoret i Mälardalen

 Energieffektiva företag 
i Östra Mellansverige
Projektet Energieffektiva Företag i Östra 
Mellansverige är ett regionalt projekt som 
ger små och medelstora företag hjälp och 
stöd i energifrågor. Projektet är indelat i 
teman och aktiviteter som passar de flesta 
typer av företag. Exempel på aktiviteter är 
energirundvandringar, coachning, seminarier 
och utbildningar, rådgivning mm.

Teman i projektet är:
Värme och kyla • För ledning och personal
• Energi i affärsplanen • Fastigheter

STÄRK DITT FÖRETAG
MED EFFEKTIVARE
ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning?

Mer information
energimyndigheten.se 
energikontor.se

Vem kan få stöd 
Små och medelstora företag med mer än 300 MWh 
energianvändning

Din regionala kontakt: 
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Stöd för 
energikartläggning
Ditt företag kan få upp till 50 000 kronor för 
att genomföra en energikartläggning med 
förslag på lönsamma investeringar. Energi
kontoren hjälper dig inför, under och efter 
det att du gör energikartläggningen, och 
informerar om vilka andra stöd som finns  
att söka.

Just nu finns det en mängd stöd som kan hjälpa ditt 
företag att komma igång med att energieffektivisera. 
Vinsterna med ett sådant arbete är flera:

Stärkt 
konkurrenskraft

Sänkta  
kostnader

Stärkt  
varumärke

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag
 
Din regionala kontakt
Evelina Persson, Köpings kommun

 Coacher för energi 
och klimat
Om ditt företag har en energianvändning 
under 300 000 kWh kan du få vägledning från 
en coach. Du får hjälp med en energigenom
gång och åtgärds förslag som underlättar din 
energieffektivisering. Förutom att få bättre koll 
på lönsamma energi och klimatåtgärder får 
ditt företag även givande utbyte genom träffar 
med andra  deltagare. I Västmanlands län finns 
coacher för energi och klimat i Arboga, Kung
sör och Köping.

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag

Din regionala kontakt
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Miljöstudier – inför en 
energi effektiv investering
Det här stödet är till dig som vill fördjupa 
företagets energiarbete. Stödet används till 
att göra en djupare analys eller studie, inför 
en investering som leder till en effektivare 
energianvändning. Man kan få stöd med upp 
till 60 eller 70 procent av projektkostnaden, 
beroende på företagets storlek. 

V I   E R B J U D E R  F L E R A  O L I K A   T Y P E R  AV  S T Ö D  –  B Å D E  F Ö R  D I T T  F Ö R E TA G  O C H  F Ö R  E N  H Å L L B A R  F R A M T I D

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag som omfattas 
av miljötillsyn

Din regionala kontakt
Anna-Lotta Söderberg,  
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Incitament för 
energieffektivisering
Om ditt företag omfattas av miljötillsyn 
kommer du få hjälp att energieffektivisera.  
Ni kan få stöd, antingen av miljöinspektören 
i samband med tillsynen, eller av
Länsstyrelsen. Stödet ges i form av branschvis  
vägledning, beräkningsverktyg och åtgärds-
 planering.

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små- och medelstora företag med mer än 1 GWh 
energianvändning

Din regionala kontakt
Jesper Sundling, Energikontoret i Mälardalen

 Nätverk för energi-
effektivisering
Gå med i ett nätverk för energieffektivisering. 
Tillsammans med andra företag i regionen 
utbyter ni erfarenheter, och får hjälp av våra 
energiexperter att målinriktat och strukturerat 
sänka företagets energianvändning.

Mer information
naturvardsverket.se/klimatklivet

Vem kan få stöd?
Alla organisationer och företag kan söka stödet 

Din regionala kontakt
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Klimatklivet
Klimatklivet är ett investeringsstöd för 
åtgärder som bidrar till att minska utsläppen 
av växthusgaser. Exempel på åtgärder kan 
exempelvis vara energikonvertering från 
fossila till förnybara bränslen, utnyttjande av 
restvärme eller installation av laddstationer. 

 Framtidens solel 
i Östra Mellansverige
Framtidens solel är ett regionalt projekt som 
ska främja användning av solel i små och 
 medelstora företag. Projektet är indelat i 
 moduler med aktiviteter för att passa flera 
 typer av företag. Exempel på innehåll är allt 
från inspirationsföreläsningar, kunskaps
spridning, tekniklösningar, ekonomiska 
 modeller, lagstiftning och referensexempel 
från företagare i regionen som investerat i 
solenergisystem.

Mer information
framtidenssolel.se

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Fredrik Wedelstam, Energikontoret i Mälardalen

Mer information
energieffektivaföretag.se 

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Mathias Söderholm, Energikontoret i Mälardalen

 Energieffektiva företag 
i Östra Mellansverige
Projektet Energieffektiva Företag i Östra 
Mellansverige är ett regionalt projekt som 
ger små och medelstora företag hjälp och 
stöd i energifrågor. Projektet är indelat i 
teman och aktiviteter som passar de flesta 
typer av företag. Exempel på aktiviteter är 
energirundvandringar, coachning, seminarier 
och utbildningar, rådgivning mm.

Teman i projektet är:
Värme och kyla • För ledning och personal
• Energi i affärsplanen • Fastigheter

STÄRK DITT FÖRETAG
MED EFFEKTIVARE 
ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning?

Mer information
energimyndigheten.se 
energikontor.se

Vem kan få stöd 
Små och medelstora företag med mer än 300 MWh 
energianvändning

Din regionala kontakt: 
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Stöd för 
energikartläggning
Ditt företag kan få upp till 50 000 kronor för 
att genomföra en energikartläggning med 
förslag på lönsamma investeringar. Energi
kontoren hjälper dig inför, under och efter 
det att du gör energikartläggningen, och 
informerar om vilka andra stöd som finns  
att söka.

Just nu finns det en mängd stöd som kan hjälpa ditt 
företag att komma igång med att energieffektivisera. 
Vinsterna med ett sådant arbete är flera:

Stärkt 
konkurrenskraft

Sänkta  
kostnader

Stärkt  
varumärke

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag

Din regionala kontakt
Evelina Persson, Köpings kommun

 Coacher för energi 
och klimat
Om ditt företag har en låg energianvändning 
under 300 000 kWh kan du få vägledning från 
en coach. Du får hjälp med en energigenom
gång och åtgärds förslag som underlättar din 
energieffektivisering. Förutom att få bättre koll 
på lönsamma energi och klimatåtgärder får 
ditt företag även givande utbyte genom träffar 
med andra  deltagare. I Västmanlands län finns 

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag

Din regionala kontakt
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Miljöstudier – inför en 
energi effektiv investering
Det här stödet är till dig som vill fördjupa 
företagets energiarbete. Stödet används till 
att göra en djupare analys eller studie, inför 
en investering som leder till en effektivare 
energianvändning. Man kan få stöd med upp 
till 60 eller 70 procent av projektkostnaden, 
beroende på företagets storlek. 

V I   E R B J U D E R  F L E R A  O L I K A   T Y P E R  AV  S T Ö D  –  B Å D E  F Ö R  D I T T  F Ö R E TA G  O C H  F Ö R  E N  H Å L L B A R  F R A M T I D

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag som omfattas  
av miljötillsyn

Din regionala kontakt
Anna-Lotta Söderberg,  
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Incitament för  
energieffektivisering
Om ditt företag omfattas av miljötillsyn 
kommer du få hjälp att energieffektivisera. 
Ni kan få stöd, antingen av miljöinspektören 
i samband med tillsynen, eller av 
Länsstyrelsen i form av branschvis vägledning, 
beräkningsverktyg och åtgärds planering.

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små- och medelstora företag med mer än 1 GWh 
energianvändning

Din regionala kontakt
Jesper Sundling, Energikontoret i Mälardalen

 Nätverk för energi-
effektivisering
Gå med i ett nätverk för energieffektivisering. 
Tillsammans med andra företag i regionen 
utbyter ni erfarenheter, och får hjälp av våra 
energiexperter att målinriktat och strukturerat 

Mer information
naturvardsverket.se/klimatklivet

Vem kan få stöd?
Alla organisationer och företag kan söka stödet 

Din regionala kontakt
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Klimatklivet 
Klimatklivet är ett investeringsstöd för 
åtgärder som bidrar till att minska utsläppen 
av växthusgaser. Exempel på åtgärder kan 
exempelvis vara energikonvertering från 
fossila till förnybara bränslen, utnyttjande av 
restvärme eller installation av laddstationer. 

 Framtidens solel 
i Östra Mellansverige
Framtidens solel är ett regionalt projekt som 
ska främja användning av solel i små och 
medelstora företag. Projektet är indelat i 
moduler med aktiviteter för att passa flera 
typer av företag. Exempel på innehåll är allt 
från inspirationsföreläsningar, kunskaps
spridning, tekniklösningar, ekonomiska 
modeller, lagstiftning och referensexempel 
från företagare i regionen som investerat i 
solenergisystem.

Mer information
framtidenssolel.se

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Fredrik Wedelstam, Energikontoret i Mälardalen



Mer information
energieffektivaföretag.se 

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Mathias Söderholm, Energikontoret i Mälardalen

 Energieffektiva företag 
i Östra Mellansverige
Projektet Energieffektiva Företag i Östra 
Mellansverige är ett regionalt projekt som 
ger små och medelstora företag hjälp och 
stöd i energifrågor. Projektet är indelat i 
teman och aktiviteter som passar de flesta 
typer av företag. Exempel på aktiviteter är 
energirundvandringar, coachning, seminarier 
och utbildningar, rådgivning mm.

Teman i projektet är:
Värme och kyla • För ledning och personal
• Energi i affärsplanen • Fastigheter

STÄRK DITT FÖRETAG 
MED EFFEKTIVARE 
ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning?

Mer information
energimyndigheten.se 
energikontor.se

Vem kan få stöd 
Små och medelstora företag med mer än 300 MWh 
energianvändning

Din regionala kontakt: 
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Stöd för 
energikartläggning
Ditt företag kan få upp till 50 000 kronor för 
att genomföra en energikartläggning med 
 förslag på lönsamma investeringar. Energi
kontoren hjälper dig inför, under och efter 
det att du gör energikartläggningen, och 
informerar om vilka andra stöd som finns  
att söka.

Just nu finns det en mängd stöd som kan hjälpa ditt 
företag att komma igång med att energieffektivisera. 
Vinsterna med ett sådant arbete är flera:

Stärkt 
konkurrenskraft

Sänkta  
kostnader

Stärkt  
varumärke

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag
 
Din regionala kontakt
Evelina Persson, Köpings kommun

 Coacher för energi  
och klimat
Om ditt företag har en låg energianvändning 
under 300 000 kWh kan du få vägledning från 
en coach. Du får hjälp med en energigenom
gång och åtgärds förslag som underlättar din 
energieffektivisering. Förutom att få bättre koll 
på lönsamma energi och klimatåtgärder får 
ditt företag även givande utbyte genom träffar 
med andra  deltagare. I Västmanlands län finns 
coacher för energi och klimat i Arboga, Kung
sör och Köping.

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag

Din regionala kontakt
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Miljöstudier – inför en 
energi effektiv investering
Det här stödet är till dig som vill fördjupa 
företagets energiarbete. Stödet används till 
att göra en djupare analys eller studie, inför 
en investering som leder till en effektivare 
energianvändning. Man kan få stöd med upp 
till 60 eller 70 procent av projektkostnaden, 
beroende på företagets storlek. 

V I   E R B J U D E R  F L E R A  O L I K A   T Y P E R  AV  S T Ö D  –  B Å D E  F Ö R  D I T T  F Ö R E TA G  O C H  F Ö R  E N  H Å L L B A R  F R A M T I D

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag som omfattas  
av miljötillsyn

Din regionala kontakt
Anna-Lotta Söderberg,  
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Incitament för  
energieffektivisering
Om ditt företag omfattas av miljötillsyn 
kommer du få hjälp att energieffektivisera.  
Ni kan få stöd, antingen av miljöinspektören 
i samband med tillsynen, eller av 
Länsstyrelsen i form av branschvis vägledning, 
beräkningsverktyg och åtgärds planering.

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små- och medelstora företag med mer än 1 GWh 
energianvändning

Din regionala kontakt
Jesper Sundling, Energikontoret i Mälardalen

 Nätverk för energi-
effektivisering
Gå med i ett nätverk för energieffektivisering. 
Tillsammans med andra företag i regionen 
utbyter ni erfarenheter, och får hjälp av våra 
energiexperter att målinriktat och strukturerat 
sänka företagets energianvändning.

Mer information
naturvardsverket.se/klimatklivet

Vem kan få stöd?
Alla organisationer och företag kan söka stödet 

Din regionala kontakt
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Klimatklivet 
Klimatklivet är ett investeringsstöd för 
åtgärder som bidrar till att minska utsläppen 
av växthusgaser. Exempel på åtgärder kan 
exempelvis vara energikonvertering från 
fossila till förnybara bränslen, utnyttjande av 
restvärme eller installation av laddstationer. 

 Framtidens solel 
i Östra Mellansverige
Framtidens solel är ett regionalt projekt som 
ska främja användning av solel i små och 
 medelstora företag. Projektet är indelat i 
 moduler med aktiviteter för att passa flera 
 typer av företag. Exempel på innehåll är allt 
från inspirationsföreläsningar, kunskaps
spridning, tekniklösningar, ekonomiska 
 modeller, lagstiftning och referensexempel 
från företagare i regionen som investerat i 
solenergisystem.

Mer information
framtidenssolel.se

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Fredrik Wedelstam, Energikontoret i Mälardalen

Mer information
energieffektivaföretag.se 

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Mathias Söderholm, Energikontoret i Mälardalen

 Energieffektiva företag 
i Östra Mellansverige
Projektet Energieffektiva Företag i Östra 
Mellansverige är ett regionalt projekt som 
ger små och medelstora företag hjälp och 
stöd i energifrågor. Projektet är indelat i 
teman och aktiviteter som passar de flesta 
typer av företag. Exempel på aktiviteter är 
energirundvandringar, coachning, seminarier 
och utbildningar, rådgivning mm.

Teman i projektet är:
Värme och kyla • För ledning och personal
• Energi i affärsplanen • Fastigheter

STÄRK DITT FÖRETAG 
MED EFFEKTIVARE 
ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning?

Mer information
energimyndigheten.se 
energikontor.se

Vem kan få stöd 
Små och medelstora företag med mer än 300 MWh 
energianvändning

Din regionala kontakt: 
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Stöd för 
energikartläggning
Ditt företag kan få upp till 50 000 kronor för 
att genomföra en energikartläggning med 
 förslag på lönsamma investeringar. Energi
kontoren hjälper dig inför, under och efter 
det att du gör energikartläggningen, och 
informerar om vilka andra stöd som finns  
att söka.

Just nu finns det en mängd stöd som kan hjälpa ditt 
företag att komma igång med att energieffektivisera. 
Vinsterna med ett sådant arbete är flera:

Stärkt 
konkurrenskraft

Sänkta  
kostnader

Stärkt  
varumärke

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag
 
Din regionala kontakt
Evelina Persson, Köpings kommun

 Coacher för energi  
och klimat
Om ditt företag har en låg energianvändning 
under 300 000 kWh kan du få vägledning från 
en coach. Du får hjälp med en energigenom
gång och åtgärds förslag som underlättar din 
energieffektivisering. Förutom att få bättre koll 
på lönsamma energi och klimatåtgärder får 
ditt företag även givande utbyte genom träffar 
med andra  deltagare. I Västmanlands län finns 
coacher för energi och klimat i Arboga, Kung
sör och Köping.

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag

Din regionala kontakt
Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen

 Miljöstudier – inför en 
energi effektiv investering
Det här stödet är till dig som vill fördjupa 
företagets energiarbete. Stödet används till 
att göra en djupare analys eller studie, inför 
en investering som leder till en effektivare 
energianvändning. Man kan få stöd med upp 
till 60 eller 70 procent av projektkostnaden, 
beroende på företagets storlek. 

V I   E R B J U D E R  F L E R A  O L I K A   T Y P E R  AV  S T Ö D  –  B Å D E  F Ö R  D I T T  F Ö R E TA G  O C H  F Ö R  E N  H Å L L B A R  F R A M T I D

Mer information
energimyndigheten.se

Vem kan få stöd?
Små och medelstora företag som omfattas  
av miljötillsyn

Din regionala kontakt
Anna-Lotta Söderberg,  
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Incitament för  
energieffektivisering
Om ditt företag omfattas av miljötillsyn 
kommer du få hjälp att energieffektivisera.  
Ni kan få stöd, antingen av miljöinspektören 
i samband med tillsynen, eller av 
Länsstyrelsen i form av branschvis vägledning, 
beräkningsverktyg och åtgärds planering.

Mer information
energimyndigheten.se
energikontor.se

Vem kan få stöd?
Små- och medelstora företag med mer än 1 GWh 
energianvändning

Din regionala kontakt
Jesper Sundling, Energikontoret i Mälardalen

 Nätverk för energi-
effektivisering
Gå med i ett nätverk för energieffektivisering. 
Tillsammans med andra företag i regionen 
utbyter ni erfarenheter, och får hjälp av våra 
energiexperter att målinriktat och strukturerat 
sänka företagets energianvändning.

Mer information
naturvardsverket.se/klimatklivet

Vem kan få stöd?
Alla organisationer och företag kan söka stödet 

Din regionala kontakt
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Klimatklivet 
Klimatklivet är ett investeringsstöd för 
åtgärder som bidrar till att minska utsläppen 
av växthusgaser. Exempel på åtgärder kan 
exempelvis vara energikonvertering från 
fossila till förnybara bränslen, utnyttjande av 
restvärme eller installation av laddstationer. 

 Framtidens solel 
i Östra Mellansverige
Framtidens solel är ett regionalt projekt som 
ska främja användning av solel i små och 
 medelstora företag. Projektet är indelat i 
 moduler med aktiviteter för att passa flera 
 typer av företag. Exempel på innehåll är allt 
från inspirationsföreläsningar, kunskaps
spridning, tekniklösningar, ekonomiska 
 modeller, lagstiftning och referensexempel 
från företagare i regionen som investerat i 
solenergisystem.

Mer information
framtidenssolel.se

Vem kan få stöd
Små och medelstora företag 

Din regionala kontakt
Fredrik Wedelstam, Energikontoret i Mälardalen



I denna folder kan du läsa 
mer om de stöd vi erbjuder

Vilka stöd passar för mitt företag?

Vilket stöd som passar ditt företag beror på  
hur hög din energianvändning är. Men några av 
stöden passar alla små och medelstora företag.

Nätverk för energieffektiviseringFöretag med mer än 1 GWh

Miljöstudier

Incitament för energieffektiviseringFöretag som omfattas av miljötillsyn

Energieffektiva företag i ÖMS

EnergikartläggningsstödFöretag med mer än 300 MWh

Klimatklivet

Coacher för energi och klimatFöretag med mindre än 300 MWh

Framtidens solel i ÖMS

Stöd för alla små  
och medelstora företag

STÄRK DITT FÖRETAG 
MED EFFEKTIVARE 
ENERGIANVÄNDNING

Vi  erbjuder flera olika  typer av stöd.  
Både för ditt företag och för en hållbar 
framtid. Vilket stöd som passar ditt företag 
beror på hur hög din energianvändning är.

 Stöd för energikartläggning

 Nätverk för energieffektivisering

 Klimatklivet 

 Incitament för energieffektivisering

 Coacher för energi och klimat

 Framtidens solel i Östra Mellansverige

 Energieffektiva företag i Östra Mellansverige

 Miljöstudier – inför en energi effektiv investering

Har du koll på ditt företags energianvändning?




