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Zetterbergs Industri investerar för minskad
klimatpåverkan – beviljat investeringsstöd
Naturvårdsverket har beviljat ett investeringsstöd till Zetterbergs Industri. Med hjälp av
stödet kommer spillvärmen från företagets tillverkning värma fabrikslokalerna och
eliminera befintlig oljeeldning.
Energikontoret i Mälardalen har hjälpt Zetterbergs att ta fram en lösning för ventilationen i deras lackeringsanläggning, en behovsanpassad lösning med högeffektiv värmeåtervinning. Förändringen kommer ge ett
resultat som innebär en minskad energianvändning och ett minskat effektbehov. Zetterbergs kommer inte
längre behöva värma sin fastighet med olja, en åtgärd som utöver kostnadsbesparingar minskar CO2
utsläppet med ca 100 ton per år. Åtgärderna blir nu möjliga med hjälp av pengar från Klimatklivet.
”Zetterbergs ligger långt fram i sitt energiarbete men har trots det stor potential att göra ytterligare energibesparingar. I många fall saknas tid eller resurser att utreda de åtgärder som identifierats. Vi på Energikontoret
hjälper våra medverkande företag med den extra energikompetens som behövs för att genomföra dessa
besparingar. I det här fallet kan vi med hjälp av investeringsstöd från klimatklivet genomföra en rejäl besparingsåtgärd och Zetterbergs tar därigenom ett stort kliv framåt mot minskad klimatpåverkan” Jesper Sundling,
Projektledare på Energikontoret i Mälardalen.
Finansieringen kommer delvis från investeringsstödet Klimatklivet, som på lokal nivå ska främja klimatsmarta
åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Energikontoret i Mälardalen har sedan 2016 ett nära
samarbete med Zetterbergs där målet är att hjälpa företaget att minska sin energianvändning och därmed
även miljöpåverkan.
”Vi är jättenöjda med vår medverkan i energieffektiviseringsnätverket. Energikontorets energiexperter som
driver nätverket har hittat lösningar som kommer spara betydande summor, både i pengar och utsläpp. De
har också vågat ifrågasätta våra tidigare vägval och kommit med lösningar vi aldrig hade hittat själva” säger
Peter Berggren, Produktionschef på Zetterbergs.
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Energikontoret i Mälardalen
Ett regionalt energikontor med verksamhet i fyra län, Södermanland, Västmanland, Uppsala samt Region Gotland. Vår
huvudsakliga uppgift är att som kompetensresurs för kommunerna arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen
genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för energi- och klimatfrågor. Bolagsform, ett icke vinstdrivande aktiebolag. Kontor i Uppsala och Eskilstuna

