






Obs att vi fått pengar för att bevilja ytterligare ett tiotal ärenden (allbohus t.ex) vilket kommer ske inom 
närmsta tiden. Så listan kommer utökas ganska snart. 



Syftet med stödet

• Energieffektivisera  byggnadsbeståndet med fokus på 

flerbostadshus

• Försöka åtgärda de svagheter som riksrevisionen m fl. har pekat 

på i tidigare stöd

Målgrupp

• Flerbostadshus

• Hyresrätter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter



Villkor för stödet -

• Utformat enligt Gruppundantagsförordningen artikel 38

• Krav >100 kWh/m2, A-temp primärenergital

• Effektivisera minst 20 %

• Stöd kan ges till 30%, 40% respektive 50% av 

investeringsåtgärderna för åtgärderna

• Åtgärder och kostnader ska vara godkänd av oberoende 

energiexpert före och efter åtgärder

• 40% betalas ut i förskott av Länstyrelsen

• Projektet påbörjas inom 6 mån efter beslut– klart inom 2 år

• Ingen effektbegränsning förutom byta från fjärrvärme till el som 

huvudenergikälla godkänns inte

• Länsstyrelserna administrerar och sköter tillsyn efter godkännade

av oberoende energiexpert





PM för stöd energieffektivisering med bidrag –Ekgatan 

Lenhovda 71:4

• F system med återvinning (Frånluftsvärmepump) med nya tankar –fjärrvärme 

huvudsaklig värmekälla-effekstyrning

• Solceller   fastighetsel

• Driftoptimering av värmeanläggningen-minska VVC förluster 

• Utbyte av termostater/termostatventiler-kulvertar?

• Nya intag vid fönster injustering/karmar

• Täta fönster och ytterdörrar -kolla med värmekamera

• Kolla anslutningseffekter el-effektbalansering

• Observera att kalkylerade priser är inkl moms

• Energiminskningen måste bli större än 20% för att få bidraget -beräknat tilll 33% 

• Påbörjas senast 22-06-15 Klart 2022-12-30

• Medverka till utbilda nya yrkesarbetande inom byggsektorn-med brev

• Jag skall lämna ett intyg på att åtgärderna är utförda - en beräknad energibesparing 

och verifiera kostnaderna motsvarar de kalkylerade-ändringar specas

• Kolla projektjobb LNU 

• Förbered installation av laddstolpar till hyresgäser



Utbildning av nya yrkesarbetande inom Byggsektorn

För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya 

yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och 

Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lärlingar.(Bör anges till någon entreprenörer till 

projektet)



Kalkyl med ev

verifierade av 

Länstyrelsen

tillägg



Hur ser framtiden ut?
Energibesparing-kostnad/effekt med dygnsbalansering

Per Wickman 1.9.22

Energirevisor ERW AB





25 aug 



25 aug natt



1 vecka





Varmvatteproduktion Thermia Bergvärme tibber

7 dagar Gångtid  ca 45 min från 42 grader till 55 grader ca 



Varmvattenproduktion Thermia bervärme Tibber

30 dagar Gångtid  ca 40 min från 42 grader till 55 grader ca



Mikael Damberg finansminister meddelade att regeringen redan fattat 

beslut på energieffektivisering skall göras samt 60 miljarder skall 

betalas tillbaka till hushåll och företag från fond i Svenska Kraftnät -

Inbjudan till långsiktig energipolitik - Moderaterna har liknande förslag

Exempel elkostnader villa med elvärme 20 000 kWh/år Södra Sverige                                           

Elpriserna har stigit från  7347 kr för normalvilla nov 2020 – mars 2021                                       

Elpriserna har stigit från 19676 kr för normalvilla nov 2021 – mars 2022 

dvs ca 3 ggr mer 

I vinter flera gånger  dyrare än detta 

Vindkraften kommer att ökas väsentligt under de närmaste åren

Fasta och rörliga avtal var 95% till alla svenskar tidigare. Från Januari 

till  början augusti i år hade det ändrats till 50% timavtal enl Tidningen 

Energi



Ladd uttag för elbilar-finns i dag ca 180 000 st och skall ökas till 

3 miljoner 2030 –byggs ut med ca 2874 publika laddpunkter per år 

hittills - I dag finns 384 000 laddbara bilar

Idag kostar det inget om man laddar med el mellan 22 på kvällen till 

04 på morgonen-(nattaxa) min kommentar

Styrning av industrin till nattkörning nämnde han

Jag tror att:

Förutom energieffektivisering liknade de stödprogram som 

genomförs nu

(som avslutades pga att den borgerliga budgeten röstades igenom i 

höstas så Sverige förlorade över 4 miljarder som var reserverade för 

energisparåtgärder!!)



Gå över till tim -avtal(Nord Pool)-om det inte finns i dag-förhandla med Ditt 

elbolag

Lagra varmvatten med nattaxa med el mellan 22 på kvällen till 04 på 

morgonen

Se över verksamhetsel som tvättstugor(tvättmaskiner-torktumlare-

torkrum/skåp-belysning

Hushållen kan köra diskmaskiner på natten-även tvättmaskiner och 

torktumlare (en maskin)-timer eller liknande

Det jag menar och Högfors gör i sitt system

Effekt (kW) – effektbrist högt elpris

- Ladda tankar när elen är billig

Solpaneler

- Använda så mycket energi som möjligt i den egna fastigheten 

(ladda tankar)

Energileverantörens önskemål – effektiv och klimatsmart produktion

- t.ex. stänga av värmepumpar på sommaren för att hjälpa till med 

fjärrvärmeverkets avkylning och lägre pris

Pris

- Aktivt styra på billigast el eller fjärrvärme

- Förberada för laddpunkter för hyresgäster i Ditt hus


