
Energitjänster för ökad 
lönsamhet och minskad 
klimatpåverkan 

Vi får en utvecklad marknad och ett stort utbud av 
prisvärda energitjänster om: 

  Du som beställare alltid efterfrågar de mest 
energieffektiva lösningarna.

  Du som installatör, byggare, entreprenör eller  
leverantör erbjuder de mest moderna och  
effektiva lösningarna.

 I sin tur leder det till ett hållbart samhälle.

Projektet Energitjänster medfinansieras av Europeiska regionala 
utvecklings fonden via Nationella regionalfonds programmet. 

Mer information om Energitjänster och våra andra stöd för små och 
medelstora företag finns att läsa på energimyndigheten.se/smf
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Det här är en energitjänst
Om ditt företag behöver hjälp med att energieffekti visera kan du anlita 
en leverantör av energitjänster. En energitjänst kan handla om att genom-
föra effektiva åtgärder för exempelvis belysning, ventilation, tryckluft 
eller uppvärmning. Råd och utbildning inom energieffektivisering eller 
att köpa in hjälp för att kartlägga din verksamhets energi användning 
är också exempel på energitjänster. Vill ditt företag ta ett ännu större 
grepp om energianvändningen? Då kan det vara lämpligt att skriva ett 
avtal med en leverantör som ger en garanterad energibesparing, eller 
ett avtal om teknisk förvaltning som inkluderar energieffektivisering.

Energitjänster är tjänster som levereras för att  
direkt eller indirekt åstadkomma effektivare  
energi användning i en verksamhet.

När du som beställare köper olika tjänster, diskutera med leverantörerna 
hur deras tjänster kan leda till effektivare energianvändning, så att ni 
tillsammans hittar bra lösningar för era önskemål och behov.

Fördelar med energitjänster

• Extern expertis ger er mer tid över till kärnverksamheten.

•  Lönsamma åtgärder för energieffektivisering ger ditt företag sänkta  
driftkostnader och ökad vinst.

•  Att jobba aktivt med energi och hållbarhet bidrar till att omvärlden får  
en positiv uppfattning av er verksamhet.

•  Minskad miljö- och klimatpåverkan, oavsett vilken energi ditt företag köper.

• Bät tre inomhusmiljö och ökad driftsäkerhet.

• Minskad känslighet mot ökande energipriser. 

Energitjänster för minskad klimatpåverkan 
Genom att efterfråga energitjänster får ni inte bara effektivare  
verksamhet, system och byggnader, ni bidrar också till Sveriges energi- 
och klimatmål. Även om ditt företag använder miljömärkt energi kan  
ni bidra genom att energieffektivisera – då räcker energin till ännu fler!

Få hjälp och tips på eef.se

För att du och ditt företag ska bli en bättre beställare av 
energitjänster och få den hjälp som du behöver, besök 
Energieffektiviseringsföretagens webbplats eef.se
 
Där hittar du

• Vägledningar för att beställa och genomföra energitjänster

• Beskrivningar av olika energitjänster

• Leverantörer av energitjänster

• Information om olika sätt att beräkna lönsamhet

• Tips och hjälp för upphandlingar

• Hänvisningar till lämpliga kravnivåer

• Goda exempel 




