
Erbjudande: 
Kostnadsfritt energistöd
Små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten kan ta del av kostnadsfri och 
skräddarsydd rådgivning för att sänka sina energikostnader. Nu erbjuder Energikontor 
Norr oberoende stöd inom ramen för Omställningslyftet, den nationella satsningen för 
affärsdriven klimatomställning. 

Kontakta oss
Det är kostnadsfritt att delta i Omställningslyftet och rådgivningen betraktas som ett försumbart stöd*. Boka 
gärna ett möte med oss, på plats eller digitalt, för att prata om hur vi kan stötta er verksamhet på bästa sätt. 

Vad vi erbjuder
Genom att medverka i Omställningslyftet får företaget tillgång till expertstöd för energi- 
arbetet och hjälp med att möta de specifika utmaningarna för en grön omställning.  
Energikontor Norr erbjuder:

Individuell rådgivning
• Platsbesök där vi går igenom företagets energisituation samt 

status för energiarbetet. 

• Vi analyserar företagets energianvändning och lämnar rekom-
mendation till åtgärder och fortsatt arbete. 

• Bollplank - vi tipsar om goda exempel, vägledning och expertis 
inom energiområdet. 

• Finansiella stöd – vi tipsar om tillgängliga stöd för konsultation 
och investering.

Nätverksträffar
Tre nätverksträffar med olika fokusområden inom energi där vi anpassar träffar-
na efter nätverkets behov och delar erfarenheter med varandra. Vi tar upp ämnen 
som rör energi ur ett bredare perspektiv, förbättringsområden och åtgärder samt 
fortsatt arbete och tillämpning av erhållen kunskap.

Fördjupad kunskap
Ta del av kunskapshöjande seminarier och webbinarier med expertis. Vi diskuterar metoder, 
tekniska lösningar och ger exempel på framgångsrikt energiarbete i andra företag. 

Energikontoren
SVERIGE

*Försumbart stöd innefattar bidrag eller subventioner som ett företag 
kan få, detta stöd får inte överskrida 200 000 euro under en treårsperiod. 
Treårsperioden räknas som de två föregående beskattningsåren samt 
innehavande år. Mer information på tillvaxtverket.se
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https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-nationella-projektmedel/planera/krav-pa-projektet/folj-eus-regler-for-statsstod.html


Om Energikontor Norr
Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs och ett regionalt samverkansorgan 
utan vinstintresse som ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten tillsammans med Region 
Norrbotten. Vår uppgift är att öka andelen förnybar energi och att få företag och offentlig 
verksamhet att hushålla med energi och naturresurser. Vår uppgift är helt enkelt att bidra till 
en hållbar utveckling med utgångspunkt i norra Sverige. Vi deltar i Omställningslyftet till-
sammans med fem andra regionala energikontor; Energikontor Västernorrland, Energikontor 
Mälardalen, Energikontor Väst, Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne.
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Kort om Omställningslyftet
Omställningslyftet – Sveriges företag lyfter klimatomställningen.

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett  
nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och 
medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning från affärsutvecklare, experter och 
forskare för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. 

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, Swedish Research Institutes 
(RISE), Sveriges Inkubatorer och Science Parks (SISP), Energikontoren Sverige, Industriellt 
Utvecklingscentrum (IUC) och Svenska Miljöinstitutet (IVL) och SuPr. Sammanlagt ska 150 
miljoner användas för att hjälpa företag i klimatomställningen, projektet delfinansieras med 
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Energikontoren
SVERIGE
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