Goda råd för ett
bättre klimat
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Hur vi värmer våra hus o
ch släcker
vår belysning är inte läng
re en privatsak.
Det är en viktig fråga för a
lla.
En världsangelägenhet til
l och med.
Därför satsar Sverige sto
rt på energioch klimatrådgivning.
I varje kommun finns i dag energi- och klimatrådgivning. Det gör
att alla – privatpersoner och företag – lätt kan få information om
hur de kan minska sin energianvändning och sin klimatpåverkan.
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Från personer
till företag
Goda råd är inte dyra.
De är gratis.
Även för företag.
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I början vände sig rådgivningen mest till privatpersoner och berörde
frågor som att spara energi och byta värmesystem i småhus. Nu riktar
sig rådgivningen även till små och medelstora företag.
Det är Energimyndigheten som samordnar de kommunala
rådgivarna och ökar deras kompetens genom utbildningar och
konferenser. Energimyndigheten tar varje år också fram trycksaker om hur privatpersoner och företag kan använda sin energi
mer effektivt. De mest efterfrågade broschyrerna 2010 handlar
om att spara pengar i sitt boende, hur man får ett energismart
hus samt solvärme.

”Minska elanvändningen och
köp el från förnybara källor.”
Håkan Nilsson,
energi- och klimatrådgivare
i Helsingborg.
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”Ett klimatsmart tips är att
fira äventyrliga semestrar
på hemmaplan.”
Anna-Lena Carlsson,
energi- och klimatrådgivare
i Torsby.
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Välj klimatsmart
från start
Nytt kylskåp? Lampor?
Tilläggsisolering?
Ta hjälp av en energi- och
klimatrådgivare och passa
på att göra ett klimatsmart
val från början.

Alla hushåll i Sverige har möjlighet att använda den kommunala
energi- och klimatrådgivningen. Det spelar ingen roll om du bor i
villa eller radhus, hyresrätt eller bostadsrätt.
Du kan få råd om vitt skilda områden, utifrån just dina behov.
De kan också ge råd kring klimatsmartare transportval.
Vänd dig till din kommun så kan de hänvisa dig vidare. Att träffa
en energi- och klimatrådgivare är gratis och de råd du får är opartiska.
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Kartlägg företagets
energitjuvar
Företag kan spara massor
av energi med rätt
kunskap. Välj elsmarta
motorer, tänk över
ventilation och belysning.
Håll dig uppdaterad om
nyheter kring ekodesign.
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Små och medelstora företag, oavsett bransch, kan vända sig till
den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att få råd
kring energibesparing. Rådgivningen kan även ge företag information om hur de ansöker om statligt stöd för energikartläggning,
genom de så kallade energikartläggningscheckarna.
Det finns också möjlighet att få råd om förändringar i företagets
olika policyer som påverkar energianvändningen, exempelvis kring
resor, transporter och möten.
Energi- och klimatrådgivningen är gratis; även för företag.
Vänd dig till ditt regionala energikontor eller till din kommun så
får du veta vilken rådgivare som finns närmast ditt företag.

”Som energi- och klimatrådgivare arbetar jag
dagligen med omställningen till ett hållbart
samhälle. Kontakten med företag är därför viktig.”
Johan Sandström, energi- och klimatrådgivare i Umeå.
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Webben
– vårt energibibliotek
Energimyndighetens webbplats är en ständigt uppdaterad
kunskapskälla för energibesparingar. Privatpersoner, fastighetsägare
och företag kan här hämta information om att bygga och renovera
energismart, hur man energikartlägger sitt företag och om nyaste
nytt när det gäller ekodesign. Webbplatsen är ett viktigt verktyg
för energi- och klimatrådgivarna i det dagliga arbetet.
Läs mer på: www.energimyndigheten.se
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Vi testar
för
bättre
råd
Råden
gör
nytta

Energimyndighetens Te
stlab testar energianvä
ndning
och kvalitet på flera pro
dukter som värmepum
par,
lampor och tv-apparat
er. Resultaten presente
ras
på
Energimyndighetens we
bbplats och tillhör våra
me
st
besökta sidor. Med int
resset för energifrågor,
vä
xer
även intresset att själv
välja energisnåla produ
kte
r.
Energi- och klimatrådg
ivarna vet mer och ka
n
gu
ida
dig genom testerna.
Läs mer på: www.energi
myndigheten.se/Husha
ll/Tester
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Vårt mål
– en smartare
energianvändning
Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för
ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. Genom
internationellt samarbete och engagemang kan vi bidra till att nå
klimatmålen. Myndigheten finansierar forskning och utveckling
av ny energiteknik. Vi går aktivt in med stöd till affärsidéer och
innovationer som kan leda till nya företag. Vi visar också svenska
hushåll och företag vägen till en smartare energianvändning.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00. Fax 016-544 20 99
E-post registrator@energimyndigheten.se, www.energimyndigheten.se

