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Energirådgivning ger effekt i samhället
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en
nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de
rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en
eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna.
Effektanalysen visar också att de rådsökande höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla
nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi.
Effektanalysen visar att personlig rådgivningen har stor betydelse när rådsökande står inför ett
ekonomiskt beslut i form av att göra en investering för att öka energieffektiviteten eller byta till förnybart.
En vilja att spara pengar och möjligheten att prata med en kunnig person som ger inspel till den egna
specifika situationen är vanliga anledningar till att vända sig till energi- och klimatrådgivningen.
”Jag får upp till 300 samtal och mejl per år”
Vanligast är frågor om bidrag, skatter och styrmedel, åtgärdsförslag och tekniska råd, men 56 procent av
alla rådsökande vill ha generell vägledning om hur de kan bli mer klimatsmarta.
– Jag får upp till 300 samtal och mejl per år, säger Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare på
Region Gotland. Ofta börjar samtalet med en vanlig fråga om till exempel värmesystem för att sedan
gå över till ventilation, tilläggsisolering, solceller och andra möjliga energieffektiviseringsåtgärder. Det är
samtal som gör det möjligt att ta ett helhetsperspektiv på den rådsökandes specifika förutsättningar.
Koppling mellan rådgivning och ansökningar av solelsstöd
Under de senaste åren har landets energi- och klimatrådgivare kraftsamlat i två nationella projekt. Det
ena projektet har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur
man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon. I en annan studie av effekter av insatsprojektet
2017 för solel (Alvar Palm, 2019) konstaterades att antalet ansökningar till solcellsstödet ökade markant
i de kommuner som deltog i projektet. Slutsatsen som dras i studien är att insatserna ökade mängden
solcellsinstallationer med cirka 30 procent i de kommuner som deltog jämfört med de kommuner som inte
deltog.
– Det är tydligt att insatsprojekten har gett effekt och ökad kännedom, säger Emelie Skoog, regional
utvecklingsledare på Energikontoret i Mälardalen. Antalet ärenden som kommer in till energioch klimatrådgivarna i vår region har ökat för varje år, och vi upplever att den lokala energi- och
klimatrådgivningen är en mycket uppskattad service hos både kommuninvånare och företag.
Om Energi- och klimatrådgivningen
De kommunala energi- och klimatrådgivarna finns i 284 av landets 290 kommuner och erbjuder opartiska
och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer med finansiering
av Energimyndigheten. Energikontoret i Mälardalen samordnar av energi- och klimatrådgivarna i
Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län och i Region Gotland.
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