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Pressmeddelande 3 dec
Små och medelstora företag i Västernorrland ska få hjälp att
minska energianvändningen
Att minska energianvändningen i företag är sällan högst upp på agendan och kräver både
kunskap och engagemang. Med stöd från EU satsar Energimyndigheten, de regionala
energikontoren och länsstyrelserna nu på att bygga upp kompetens i företagen för att de ska
kunna driva sitt energiarbete framåt.
– Det handlar om att minska de hinder som företagen upplever finns kring energieffektivisering.
Därför behövs ökad kompetens i företagen, hjälp att kartlägga energianvändningen samt nätverk
där företagen kan få stöttning i att jobba systematiskt och strukturerat med energifrågan, säger
Anita Aspegren, avdelningschef på Energimyndigheten.
Energikontoren och länsstyrelserna viktiga regionala aktörer
Satsningen görs i samarbete mellan Energimyndigheten, de regionala energikontoren och
länsstyrelserna. Tillsammans har de ett viktigt arbete att stötta och hjälpa företag över hela landet
att komma igång eller ta energiarbetet vidare.
– I takt med höjda miljökrav ökar intresset för energieffektivisering, och det blir alltmer väsentligt
att arbeta på ett strukturerat sätt med energifrågor, säger Håkan Grundel Verksamhetsledare på
Energikontoret Västernorrland.
En bra början för ett företag är att göra en energikartläggning av företagets energianvändning,
något som företagen inom ramen för satsningen kan söka bidrag för hos Energimyndigheten. Även
bidrag för fördjupande studier inför en energieffektiv investering kan sökas.
– Alla företag vill väll öka sin lönsamhet? Då ska man börja med att effektivt minska sina
energikostnader? Detta genom att göra en energikartläggning. Vi på Energikontoret finns till för
att inspirera och stödja de som vill ansöka om energikartläggningsstödet, säger David
Tengerström projektledare på Energikontoret Västernorrland.
Nätverk för energieffektivisering över hela landet
En annan del i satsningen är de nätverk som startas upp ute i landets alla regioner. I nätverken kan
små och medelstora företag med en energianvändning över 2 gigawattimmar (GWh) delta och få
mer kunskap om energieffektivisering och hur man startar igång ett systematiskt och strukturerat
arbete med energifrågan. Inspirationen till de nya nätverken kommer bland annat från Tyskland där
man drivit liknande nätverk som åstadkommit goda resultat.
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– Vänta inte på strängare miljölagar eller högre energipriser. Passa på nu att gå med i nätverket
och utnyttja möjligheten att få inspiration och stöd, säger Peer-Erik Carlsson, Nätverkskoordinator
Energikontoret Västernorrland.
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Finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden
Satsningen som pågår fram till 2020 görs inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik där
Energimyndigheten bidrar i genomförandet av det Nationella regionalfondsprogrammet som
förvaltas av Tillväxtverket. Fokus ska ligga på insatser inom det tematiska området ”stödja
övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”. Den svenska regeringen finansierar med
40 miljoner kronor per år och Energimyndigheten ska utöver det ansöka om ytterligare 40 miljoner
kronor per år från EU.
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