
10 miljoner till småhus
(… och småhusägarna kommer till skott) 

Varje EKR är viktig!

& 

Varje kWh räknas! 
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Energi- och klimatrådgivare 
(EKR) i kommunerna

• Energi- och klimatrådgivningen är en 
kostnadsfri och kommersiellt oberoende 
tjänst som finansieras av 
Energimyndigheten och finns hos 
landets kommuner sedan många år 
tillbaka

• Privatpersoner, små och medelstora 
företag, bostadsrättsföreningar, privata 
flerbostadshusägare och föreningar är 
välkomna att söka råd

• Stöd enligt förordning 2016:385, 
föreskrift STEMFS 2016:3, 2018:1

• Stöd till kommuner och regionala 
energikontor ~ 100 miljoner per år 

99 % 

grund-EKR



Fyra uppdrag hos Energimyndigheten 

❑Energibesparing i statliga myndigheter. Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att vidta 
energibesparingsåtgärder och Energimyndigheten har uppdraget att samla in hur mycket el de 
statliga myndigheterna använder samt vilka energibesparande åtgärder de vidtagit

❑Energimyndigheten förebygger och hanterar elenergibrist med förbrukningsdämpande åtgärder och 
genomför nu förbrukningsdämpande kampanj för att redan nu förbättra energiläget i vinter

❑Kompetenslyft för energieffektiv renovering av småhusbeståndet: ”Småhuskampanjen” 

❑Klimat- och Energirådgivningen
Varför?

o Vi dämpar elkostnaderna

o Vi minskar risken för elbrist i 

vinter

o Vi visar solidaritet



Småhusuppdraget

Information till 

konsumenter

• Husguiden

• Uppdaterade 

trycksaker

• Kampanj

Förberedelser 

krav från EU

• Utredningar

• Uppdatera utbildningar 

och material

Kompetenslyft för leverantörer 

och vidareförmedlare

• Expertpool

Energirenoveringsutbildning

• ”Krisråd” kring strategiska insatser

• Referensgrupp

• Pilotutbildning för fastighetsdrift

Öka kunskapen om energieffektiv renovering av småhus



Husguiden

• www.energimyndigheten.se/husguiden

• Målgrupp: Småhusägare 

• Steg för steg-guide: Vad du kan göra, i vilken ordning, 
samt var du kan få hjälp

• Övergripande och generellt: De åtgärder som gör störst 
skillnad för större delen av de svenska husen

• Hänvisning vidare till EKR och andra aktörer för 
fördjupad information

• ~ 102 500 besök från lansering till idag



Trycksaker som ska uppdateras



Typhusberäkningar 



Varje kWh räknas –
minskad elanvändning gör skillnad
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Kommunal energi- och klimatrådgivning
- småhus i fokus

60 % av frågorna handlar om energi i bebyggelse (våren 2022)



Effekter av rådgivningen 

Effektanalysen av den kommunala energi- och klimatrådgivningen som 

gjordes 2019–2020 visar att:

❑ det går att påvisa samband mellan EKR och nytta/ effekt på 

samhällsnivå

❑ rådgivningen bidrar till att energieffektiviserande åtgärder genomförs

❑ rådgivningen tydligt kan förstärka effekten av andra satsningar





Aktuellt i budgetförslaget idag

Berör småhus: 

❑ Energieffektiviseringsstöd till småhus, ca 1,2 miljarder på 3 år

(hanteras av Boverket och Länsstyrelserna) 

❑ Energi- och Klimatrådgivning

❑ ICHB

❑ Forskningsanslag



Tack för ordet!

Anna Lindström 


