
Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad, 010-224 70 00
www.lansstyrelsen.se/varmland

Stödform och kontaktpersoner - Värmland
LänsstyreLsen VärmLand

Klimatklivet 
Kristina Rebane, 010-22 47 219, kristina.rebane@lansstyrelsen.se
Energieffektiviseringsnätverk • Incitament för energieffektivisering 
Maria Jepson, 010-22 47 209, maria.jepson@lansstyrelsen.se

energikontor region VärmLand

Energikartläggningsstöd • övriga företagsstöd för energieffektivisering
Eva Lingwall, 054-70 11 096, eva.lingwall@regionvarmland.se

Rådgivare och coacher - Värmland
arVika och eda kommun

Robin Wikman, 0570-816 00, robin.wikman@arvika.se

säffLe och Årjängs kommun

Daniel Hult, 0533-68 17 88, daniel.hult@saffle.se

fiLipstad, kristinehamn och storfors kommun

Hanan Othman, 0550-651 74, hanan.othman@storfors.se

grums, hammarö, karLstad och kiLs kommun

Anna Jansson, Linda Hagman, 054-540 00 00, energiradgivningen@karlstad.se 

sunne och torsby kommun

Tina Näslund, 073-271 36 74, tina.naslund@sunne.se

hagfors, forshaga och munkfors

Ulrika Thorén, 054-17 22 36, ulrika.thoren@forshaga.se
Jonas Höglund, 054-17 23 50 (Forshaga och Munkfors), 0563 – 185 87 (Hagfors), jonas.hoglund@forshaga.se

Mer att läsa på webben
Energimyndigheten energimyndigheten.se/smf

Länsstyrelsen Värmland lansstyrelsen.se/varmland - Företag - Miljö - Energi & klimat.

Region Värmland regionvarmland.se - Meny - Utveckling & tillväxt - Energi & klimat

Energieffektiviseringsföretagen www.eef.se

Lägre kostnader • större konkurrenskraft • starkare varumärke!

med effektivare energianvändning!

Vi erbjuder råd och stöd 
- för ditt företag och för en hållbar framtid!

Stärk ditt företag



Energitjänster
- hitta din leverantör här!

Vem kan fÅ stöd? 
Alla

Vad? 
Råd och länkar till leverantörer

www.eef.se

VILKET STÖD PASSAR DITT FÖRETAG? 
Det beror främst på hur hög Din energianvänDning är!

Teknikutveckling & 
innovation
Vem kan fÅ stöd? 

Små och medelstora företag.

Vad? 
Stöd för en djupare analys eller studie inför en 
investering eller kunskapshöjande åtgärder.

Incitament för 
energieffektivisering

Vem kan fÅ stöd? 
Små och medelstora företag som  

omfattas av miljötillsyn.

Vad? 
Företag kan få råd i samband med miljötillsynen. 

Stödet ges i form av branschvis vägledning, 
beräkningsverktyg och åtgärds planering. 

Få rådgivning av 
en coach

Vem kan fÅ stöd? 
Små och medelstora företag som 

förbrukar mindre än 300 MWh per år.

Vad? 
Få vägledning av en coach med 

energigenom gång och åtgärdsförslag som 
underlättar din energieffektivisering. 

Få bättre koll på lönsamma energi- och 
klimatåtgärder och träffa andra företagare!

Klimatklivet 
Vem kan fÅ stöd? 

Alla organisationer och företag  
kan söka stödet. 

Vad?
Klimatklivet är ett investeringsstöd för att 

minska utsläppen av växthusgaser. 

Exempel på åtgärder är övergång till 
förnybara bränslen och produktion av 

förnybara bränslen, att utnyttja restvärme 
eller att installera laddstationer. 

Vi erbjuder 
en mängd stöd för 

energieffektivisering.
Vinsterna blir många om 

vi använder energi 
smartare! 

Var i verksamheten använder 
ni mest energi? Kan ni använda mindre 

energi och kanske förnybar energi 
istället?

DITT FÖRETAG?

Regionala 
energikontor

Vem kan fÅ stöd? 
Små och medelstora företag som 
använder mer än 300 MWh per år.

Vad? 
Kom igång eller ta nästa steg i 

energiarbetet, få råd om vilket stöd som 
passar ditt företag. 

Energieffektiviserings- 
nätverk

Vem kan fÅ stöd? 
Små och medelstora företag som förbrukar mer 

än 1 GWh per år.

Vad? 
Tillsammans med andra företagare utbyter 
ni erfarenheter och får stöd och råd av våra 

energiexperter.

Energikartläggnings- 
stöd

Vem kan fÅ stöd? 
Små och medelstora företag som förbrukar 

mer än 300 MWh per år.

Vad? 
Ditt företag kan få upp till 50 000 kronor för att 

genomföra en energikartläggning med förslag på 
lönsamma investeringar. 

Energikontoren kan hjälpa dig med din ansökan.

Stöd till solceller
Vem kan fÅ stöd?

Företag, offentliga organisationer  
och privatpersoner. 

Vad? 
Medel finns för stöd till solceller, för att bidra 
till omställningen av energisystemet och till 

utvecklingen inom energiteknikområdet

Energimyndigheten ansvarar för stödet. 
Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.


