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Kommunal energirådgivning 
I budgetpropositionen (prop 1997/98:1) föreslår regeringen följande 
beträffande bidrag för kommunal energirådgivning. 

 I programmet för ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energi-
system ingår stöd till kommunal energirådgivning. Enligt de riktlinjer 
som riksdagen tidigare har godkänt skall bidragssystemet träda i 
kraft den 1 januari 1998, men avse verksamhet som har påbörjats 
tidigast den 1 juli 1997. 

 Stödet till den kommunala energirådgivningen bör utformas så att det 
bidrar till att underlätta för kommunerna att ge en objektiv, lokalt och 
regionalt anpassad information och rådgivning både till enskilda och 
till lokala organisationer. Stödet bör göra det möjligt för kommuner 
att ge bl a hushåll, företag och lokala organisationer rådgivning som 
kompletterar den som ges av statliga myndigheter och kommersiella 
aktörer, t ex energileverantörer. 

 För de kommuner som finner det lämpligt kan bidraget användas till 
delfinansiering av energirådgivning som organiseras gemensamt av 
flera kommuner eller på regional basis (exempelvis inom ett län eller 
inom ramen för ett regionalt energikontor). 

 Den nya energimyndigheten skall ansvara för bidragssystemet. Alla 
kommuner skall ges möjlighet, efter ansökan till energimyndigheten 
att erhålla bidrag. Bidrag lämnas i form av dels ett grundbidrag dels 
ett invånarrelaterat bidrag. En förutsättning för statligt stöd bör vara 
att kommunen lämnar en beskrivning till energimyndigheten av hur 
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medlen kommer att användas. Därutöver behövs inga särskilda rikt-
linjer för rådgivningens utformning. 

 Fördelningen av bidraget bör ske enligt en princip som inte resulterar 
i alltför stora skillnader mellan kommunerna avseende det bidrags-
belopp de får. Samtidigt bör de större kommunerna kompenseras för 
de högre kostnader för rådgivning som ett större invånarantal kan 
motivera. Regeringen avser att utforma bidraget så att alla kommuner 
har rätt till ett grundbidrag på minst 150 000 kr per år under 
femårsperioden. Bidraget får inte överstiga kostnaderna för verksam-
heten. 

 Regeringen anser vidare att kommuner med fler än 30 000 invånare 
bör ha rätt till ett tilläggsstöd. Stödet fördelas schablonmässigt med 
hänsyn till kommunernas folkmängd. 

Enligt uppgift från Närings- och handelsdepartementet kommer propositio-
nen att behandlas i riksdagen i början av december. Först därefter kan en 
förordning utfärdas om de slutliga detaljerna i hur stödet kommer att 
utformas. Troligtvis kommer det att erfordras en formell ansökan till den nya 
energimyndigheten för att få del av stödet till kommunal energirådgivning. 
Besked om detta kan dock förväntas först under december månad. 

Även om alla förutsättningar för den kommunala energirådgivningen inte är 
klara kan det vara lämpligt att redan nu studera de lokala förutsättningarna 
för en effektiv rådgivningsverksamhet. Vi förutsätter att kommunerna 
kommer att få stor frihet att själva välja och utforma organisatoriska lös-
ningar. Med hänsyn till att det ekonomiska stödet är begränsat kan det vara 
rationellt att undersöka förutsättningarna för kommunal samverkan och re-
gionala lösningar. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till 

Harald Ljung, tfn 08-772  43 72 
Barbro Fransson, tfn 08-772 41 62 
Rogert Leckström, tfn 08-772 43 74 
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