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Nätverk för
energieffektivisering
I små och medelstora företag

Betalar du för energi
du inte behöver?
Ta nästa steg i energiarbetet
och skaffa verktygen
för att få en effektivare
verksamhet.

En samverkan som gör skillnad
Ditt företag är inte ensamt om att vilja bli mer kostnadseffektivt och
miljövänligt. Därför erbjuder Energimyndigheten små och medelstora
företag att delta i nätverk med andra företag för att få stöd av en
energiexpert, utbyta erfarenheter och öka företagets energikompetens.
Nätverken finns över hela landet och koordineras av det regionala
energikontoret eller länsstyrelsen i ditt län.
Energi är en kostnad och därför är kunskap om
energieffektivisering är en potentiell miljonbe
sparing. Genom Energimyndighetens kun
skapsnätverk blir det ännu enklare för ditt
företag att komma igång med ett systematiskt
och strukturerat energieffektiviseringsarbete
som både sänker företagets energianvändning
och kostnaderna för energi.
Nätverken för små och medelstora företag kan
bestå av upp till 16 företag med en årlig energi
användning på minst två gigawattimmar.
Träffarna leds av en koordinator och en energi
expert. Under en fyraårsperiod arrangeras ett
flertal möten per år. Förutom öppna möten
och gruppföreläsningar erbjuds deltagarna
personligt stöd med allt från att söka stöd för
en energikartläggning till att genomföra och
utvärdera de åtgärder som energikartlägg
ningen resulterat i.
Modellen bygger på Learning Energy
Efficiency Networks (LEEN) som framgångs
rikt har samlat företag över hela Tyskland i
70 olika nätverk med goda resultat.

Ta nästa steg
i energiarbetet!

Delta i ett nätverk
är en investering på
10 000 kr/år
– kan spara miljoner

Nätverkets fyra faser
Nätverksarbetet är indelat i fyra faser under de
fyra år som arbetet pågår:
1. Introduktion. Nätverksarbetet inleds där
inriktningen på nätverket formaliseras och
avtal skrivs under.
2. Kartläggning. Här läggs grunden till ett
framgångsrikt arbete. Varje företag får besök
av en energiexpert för att göra en energikart
läggning eller en uppdatering om företaget
redan har en energikartläggning. Energieffek
tiviseringsåtgärder identifieras, energipolicy,
energimål och handlingsplan upprättas.
3. Nätverksfas. Under denna fas definierar ni
först gemensamt behov och utbyter erfaren
heter på varandras företag. Därefter jobbar
ni målinriktat med att energieffektivisera.
Nätverksfasen kan pågå parallellt med
kartläggningsfasen och innehåller allt från
nätverksträffar och utbildningar till resultat
uppföljning och hjälp med att söka bidrag för
större åtgärder.
4. Utvärdering. Med ett verktyg som till
handahålls av Energimyndigheten får du koll
på din energianvändning och kan se effekterna
av genomförda åtgärder.

Detta får du som deltagande företag
• Hjälp att komma igång med ett systematiskt
och strukturerat energiarbete.
• Tillgång till 150 timmars rådgivning från
nätverkets energiexpert där företaget får
kontinuerligt stöd i arbetet med energi
effektivisering.
• Erfarenhetsutbyte och dialog med andra
deltagande företag.
• Information om forskning på området,
lagstiftning och hjälp att söka ekonomiska
stöd som finns att söka, exempelvis för
energikartläggning.
• Hjälp och stöd att genomföra en energikart
läggning eller att uppdatera en befintlig
samt genomföra de åtgärder som en energi
kartläggning resulterat i.

Detta krävs av dig och ditt företag
• Att delta på minst tre nätverksträffar per år.

Genom de
positiva signaler som
en genomtänkt
energipolicy skapar,
stärks företagets
varumärke.

Så kan ditt företag delta
Kontakta nätverkskoordinatorn i din region
så hjälper de dig vidare. Nätverken koordine
ras antingen av länsstyrelsen i ditt län eller det
regionala energikontoret. Kontaktuppgifter
hittar du på www.energimyndigheten.se/smf

• Att företaget upprättar en energipolicy, ett
energimål och en handlingsplan.
• Att företaget arrangerar interna satsningar
på företaget i syfte att involvera övriga
anställda.
• Att företaget anlitar och delfinansierar en
energikonsult för att genomföra eller
uppdatera en energikartläggning.
• En inbetald deltagaravgift på
10 000 kr per år.

VILL DU
VETA MER?
Läs mer på
energimyndigheten.se/smf

Vi hjälper dig att minska energianvändningen i företaget
Att minska 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 små och medelstora företag
ska kunna ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning
erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd.
Stöden finansieras av regeringen och Europeiska regionala utvecklingsfonden
via Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99
E-post registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
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Mer information om Energimyndighetens stöd till små och medelstora
företag finns på www.energimyndigheten.se/smf

