Sammanställning av frågor och svar
Kan särskild utbildning om effektiv energianvändning till fastighetsägare samt brukare ingå som en
åtgärd och vara stödgrundande?
Nej, utbildningar är inte stödgrundande.
Finns verktyg för beräkning av tillgodogjord solvärme?
Nej, de certifierade energiexperterna har egna verktyg för beräkningar. Egenanvändningsgrad är inte
lika relevant för solfångaranläggningar som för solceller. Solvärmeanläggningar har vanligtvis en
ackumulatortank för lagring och export av solvärme är ovanligt.
Hur avgör man bolagsstorleken?
Koncerntillhörigheten styr vilken stödnivån blir. Tips är att gå in och titta på allabolag.se.
Är IMD en stödberättigande åtgärd?
Nej, varken för värme eller el.
Hur beräknar man primärenergi nuläge enligt BBR29?
Ett hjälpmedel är Gripen som beräknar byggnadens primärenergital med hjälp av energiindex för
normalårskorrigering. Ett ytterligare beräkningsverktyg finns hos Belok. Beloks verktyg räknar om
energiprestanda till BBR29 med graddagar för normalårskorrigering.
Behöver ansökan vara fullständig eller kommer det finnas chans att komplettera den?
Ansökan bör vara så komplett som möjligt för att ha chansen att få stödet beviljat, viss komplettering
går att göra i efterhand
Hur gör man om Energideklaration är framtagen innan 2020?
Räkna om energiprestandan från specifik energianvändning till energiprestanda enligt BBR 29. Är det
en ännu äldre energideklaration då inte BEN heller fanns så rekommenderas att använda LÅGANs
verktyg för att räkna fram energiprestandan enligt BBR 29.
Om man skulle behöva byta elskåp eller säkring ingår kostanden för det i stödet?
Allt som hör till energieffektiviseringen ingår i stödet. Ex. för att byta till LED-lampor så måste man
byta proppskåpet, i det fallet ingår kostnaden för proppskåpet.
Hur lång tid tar det från det att ansökan lämnas in till man får svar?
Det beror på vilken länsstyrelse som behandlar ansökan och hur mycket det har att göra. Det har
historiskt sett tagit ca 6 veckor att få svar.
Går det att söka retroaktivt för gjorda åtgärder?
Nej, det går inte att söka för retroaktiva kostnader eller påbörjade åtgärder.

Vad krävs för bevis efter genomförda åtgärder?
Det krävs att en energiexpert gör en bedömning att åtgärderna är installerat som tänkt och att den
tänkta besparingen är möjlig. Det är inget krav på mätning. Det är dock bra att för egen del att ha
mätare för uppföljning.
Är det stödgrundande med åtgärder såsom injustering av värmesystemet om det innefattar att
installera temperaturgivare i lägenheterna?
Det är stödbegrundande om det ger en energibesparing. Energiexperten kan hjälpa till att göra en
värdering om det är en energibesparing.
Går det att justera sökt belopp för tillkommande kostnader? Hur bör man räkna på kostnaden vid
ansökan?
Det går inte att lägga till kostnader i efterhand. Underskatta inte kostnader och inkludera alla
kostnader vid ansökan. Glöm inte kringkostnader, ex. ställningar osv.
Kvitton ska redovisas i efterhand, om det blir billigare än den summan som stödet sökts för så fås
stöd för den faktiska kostnaden.
Ingår själva upphandlingen av projektet i stödet?
Bedömningen är att personella kostnader för själva upphandlingen också går att söka stöd för.
Kan kostnader som har arbetats upp innan ansökan om stödet skickats in räknas med?
Nej, om kostnader inom projektet har upparbetats så räknas det som att det har startats.
Hur är det med projekt som pågår i etapper, ex. ventilation pågår, men fönster och tilläggsisolering
återstår i kommande etapp. Går det att söka stöd för kommande etapper? Kan energibesparingen
från ventilationen räknas med?
Om upphandling inte har genomförts för de kommande etapperna är det möjligt att söka stöd för
dessa. Energibesparing från tidigare etapper kan ej räknas med i minskningen om inte dess åtgärder
kan tas med i stödet. Gäller etapperna flera byggnader så kan man söka för kommande byggnader,
om de inte har handlats upp.
Om man har en energideklaration som inte är giltig/äldre utan primärenergital?
Det krävs en giltig energideklaration för att söka stödet.
Är det möjligt att hänvisa till en beräkning i en energikartläggning?
Ja, energiexperten gör en bedömning av beräkningen.
Räknas kostnaden för energiexperten med?
Inte för energiexpertens utlåtande inför ansökningen. Man kan få stöd för energiexperten under
projektets tid, kopplat till åtgärderna för energieffektiviseringen och även expertens bedömning vad
åtgärderna har lett till efter genomförda åtgärder.
Måste man invänta beslut innan åtgärderna kan påbörjas, eller kan arbetet påbörja direkt efter
inskickad ansökan?
Det är ok att börja så fort ansökan är inskickad. Dock är det en ekonomisk risk att börja innan stödet
har beviljats.
För att få stödet, måste varje åtgärd för sig förbättra energiprestandan med minst 20%?
Nej, hela åtgärdspaketet ska spara minst 20 % och alla åtgärder måste bidra. Dock finns det ingen
undre gräns per åtgärd, så bidraget från en enskild åtgärd kan vara någon enstaka procent.

Ingår solceller som en stödberättigad åtgärd?
Solceller ingår, men endast den del som fastigheten själv kan använda. Dvs den andel av producerad
el som kan användas till fastighetsel för att förbättra energiprestanda enligt BBR 29.
Kan man få stöd för batterier?
Ja, om det ökar egenanvändningen av producerad solenergin.
Är det möjligt att söka stöd för en ombyggnation från platt tak med lite isolering till ett sadeltak
med mer isolering?
Om det innebär en energieffektivisering är det möjligt att söka stöd. Isoleringen behöver alltså
förbättras för att innefattas.
Hur bedöms 100 kWh/m2,år gränsen?
Det är den certifierade energiexperten som ska avgöra om byggnaden omfattas. Har man en
byggnad som ligger på gränsen kan det vara bra att titta på energin från det senaste året och ett par
år tillbaka för att se hur energianvändningen varierar.
Behöver den certifierade energiexperten lista sig eller registrera sig någonstans?
Den energiexpert som används måste vara listad bland godkända energiexperter hos Boverket. Vid
ansökan registreras vilken energiexpert ni använder.
Hitta certifierade personer - Energideklaration - Boverket.
Går det att byta energiexpert under projektets gång?
Ja det går bra att byta energiexpert. Den energiexpert man använder måste ha en aktuell certifiering.

