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Nya ENE
Utgångspunkter

Energieffektiviseringsstöd i första hand 

Stöd enligt Förordning (2021:664) om stöd till energieffektivisering
I flerbostadshus

Tanken med stödet: Att renovera med energieffektivisering som
blir lönsam och är bla för klimat och de boende

Sökbart från 1 oktober 2021

I regeringens budgetförslag fanns cirka 4 miljarder kronor till 
stödet. 



Nya ENE
Budgetomröstning 24 november

Delar ur Civilutskottets betänkande 2021/22 (ej citat):

Mot denna bakgrund anser utskottet att stödet för energieffektivisering av flerbostadshus och 

investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande ska 

avvecklas. De medel som utskottet föreslår att riksdagen anvisar för dessa anslag för 2022 

ska endast få användas för att betala ut stöd som redan har beviljats samt för ansökningar 

som inkommit till behörig länsstyrelse före årsskiftet 2021/22 men då inte hunnit beviljas. 

Däremot ska inga ansökningar som inkommer efter den 31 december 2021 beviljas. 

Anslagen…justeras därefter ned i den takt som är möjlig för att kunna hantera redan inkomna 

ansökningar.

Budget för 2022: cirka 300 miljoner kr

➢ SÖK senast 31 december 2021



Nya ENE
Vem kan söka stödet? 

Stödet riktar sig till:

➢ Offentliga fastighetsägare av hyresbostäder

➢ Privata fastighetsägare av hyresbostäder

➢ Bostadsrättsföreningar (ny målgrupp)

➢ Kooperativ för hyresbostäder



Nya ENE
Vad innebär förordningen? 

➢ Syfte; att förbättra energiprestanda, därmed förbättra lönsamheten 
och främja kostnadseffektiva åtgärder

➢ Varsamhetskravet beaktas – om bygglov krävs ska det inlämnas 

➢ Stöd kan lämnas till flerbostadshus med energiprestanda E, F eller G 
(primärenergital över 100kWh/kvm/år)

➢ Stöd ska ges för merkostnader som förbättrar energiprestandan 
med minst 20%

➢ Stöd ges med mellan 30% - 50% av stödberättigade kostnader 
beroende på om företaget är stort, medelstort eller litet

➢ Stöd får ej lämnas till en åtgärd som innebär att en byggnad byter 
huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el.



Nya ENE
Krav på ansökan – urval 

➢ Ansökan om stöd ska skickas in till länsstyrelsen innan en 
energieffektiviseringsåtgärd har påbörjats

➢ Ansökan ska senast vara inkommen hos Länsstyrelsen, i det län 
byggnaden är belägen, den 31 december 2021.

➢ För bygglovspliktig energieffektiviseringsåtgärd krävs bygglov, går att 
komplettera med under handläggningen 2022

➢ Energieffektiviseringsåtgärderna och merkostnaderna för 
investeringen ska godkännas av en certifierad oberoende 
energiexpert - rimliga åtgärder till rimlig kostnad 

➢ För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till 
utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn

➢ Efter projektets slut – Energiexperten ska även godkänna uppnådd 
prestanda och verkliga kostnader



Nya ENE
Krav på ansökan – urval 

➢ 50 % av beräknat stöd utbetalas i förskott

➢ Energiåtgärderna ska påbörjas inom sex månader från beslut om 
stöd

➢ Energiåtgärderna ska färdigställas inom två år från dagen för 
påbörjandet

➢ Ansökan om utbetalning ska inkomma senast tre månader efter 
färdigställd energieffektivisering

➢ Slututbetalningen, ca 50 % beroende på utfall, betalas ut efter 
inkommen utbetalningsansökan med energieffektiviseringsrapport. 
Energiexperten ska godkänna uppnådd prestanda och verkliga 
kostnader



Nya ENE
Hur ansöker man och var hittar man mer information?

Boverkets webbplats E-tjänst för digital ansökan 
samt information om stödet 

Länsstyrelsen Värmland – kontaktuppgift till 
handläggare för stödet

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-energieffektivisering-i-flerbostadshus/
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/bo-och-leva/boende/stod-till-energieffektivisering-i-flerbostadshus.html


Nya ENE
Inkomna ansökningar 

Antal ansökningar i hela landet tom 16 

december

LÄN ANTAL

Blekinge län 4

Dalarnas län 1

Gävleborgs län 1

Hallands län 13

Jämtlands län 2

Jönköpings län 8

Kalmar län 1

Kronobergs län 31

Norrbottens län 4

Skåne län 32

Stockholms län 39

Södermanlands län 21

Uppsala län 5

Värmlands län 80

Västerbottens län 46

Västernorrlands län 9

Västra Götalands län 101

Örebro län 22

Östergötlands län 27

Totalsumma 447



ENE
Har ni några frågor? 


