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Beslut enligt förordning (2021:664) om stöd till 
energieffektivisering i flerbostadshus

Länsstyrelsens beslut

Handläggare
Magnus Jonsson

Redogörelse för ärendet
Ni har den 2021-10-05 ansökt om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Ansökan 
avser installation av superisolerade fönster, tätning av fönster och dörrar, tilläggsisolering av 
vindbjälklag, drifoptimering av värmeanläggning, installation av snålspolande munstycken och 
energieffektiv engreppsblandare, byte till LED-lampor, byte av fjärrvärmecentral, avgasning 
och byte av termostater. Åtgärderna planeras att påbörjas 2021-11-01 och vara färdigställda 
2022-11-01. Ni har angett att företaget är ett småföretag.

Det stödberättigande underlaget beräknas uppgå till 584 200 kronor.

Villkor för stöd
De krav som anges i förordningen (2021:664) om stöd till energieffektivisering i 
flerbostadshus och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2021:6) om stöd till 
energieffektivisering i flerbostadshus ska vara uppfyllda.

Energieffektiviseringsåtgärderna ska påbörjas inom sex månader räknat från detta beslut och 
färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet. 

När energieffektiviseringsåtgärderna är färdigställda ska ni ansöka om utbetalning. En sådan 
ansökan måste ha kommit in till länsstyrelsen senast tre månader efter att åtgärderna har 
färdigställts. Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om att förlänga tiden med högst tre 
månader.

Om det sker projektförändringar eller om åtgärderna försenas ska ni omgående kontakta 
länsstyrelsen. 

Stöd får inte ges för en åtgärd som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från 
fjärrvärme till el.

Ni beviljas stöd med 292 100 kronor, för energieffektivisering av byggnad med adress 
Bäckaslövsvägen 7 på fastigheten SYLVIA 4 i Växjö. Detta motsvarar 50 procent av det 
stödberättigande underlaget. Förskott av stöd utbetalas med 146 050 kronor. 

Stödbeloppet kan ändras om de förutsättningar som ligger till grund för detta beslut ändras.

Byggnadsid: 1-1419327
Fastighetsbeteckning: SYLVIA 4
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Postadress:

www.lansstyrelsen.
se/kronoberg

Besöksadress: Telefon:

010-2237000

Telefax:

010-2237220

E-post:

kronoberg@lansstyrelsen.
se

Internet:

351 86 VÄXJÖ
Kungsgatan 8
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Beslutsmotiveringar
Åtgärderna bedöms som rimliga för att minska byggnadens energianvändning. 

I detta ärende har enhetschef Leila Aalto beslutat. Handläggare Magnus Jonsson har varit 
föredragande.

Annan information i ärendet
För små företag får stöd ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För 
medelstora företag får stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag högst 30 procent 
av det stödberättigande underlaget. 

Högst 50 procent av ett beviljat stöd betalas ut i förskott. Resterande del betalas ut efter det att 
en ansökan om utbetalning av stöd har lämnats till och godkänts av länsstyrelsen. 

Den som genomför åtgärderna ska medverka till att utbilda nya yrkesarbetande inom 
byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen 
samt genom att ta emot lärlingar i färdigutbildning. Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om 
undantag från att medverka till utbildning om det finns särskilda skäl.

En certifierad energiexpert ska efter att åtgärderna har färdigställts lämna ett intyg som visar 
vilka energieffektiviseringsåtgärder som genomförts, merkostnaderna för investeringen och 
vilken energieffektivisering som beräknats ha uppnåtts. Intyget ska bifogas till ansökan om 
utbetalning.   

Ett utbetalat förskott kan återkrävas och länsstyrelsen kan besluta att resterande del av stödet 
inte ska betalas ut om t.ex. ansökan om utbetalning inte kommer in i rätt tid eller att stödet inte 
har använts för den energieffektiviseringsåtgärd som stödet beviljats för. Se 23 och 27 §§ 
förordningen.

Hur man överklagar
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos Boverket. Skrivelsen med 
överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag klaganden fick 
del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock 
ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Även om länsstyrelsen 
ändrar beslutet på sätt som begärts, skickas handlingarna vidare till Boverket för beslut.

I skrivelsen ska anges namn, postadress, telefonnummer och e-postadress samt det beslut som 
överklagas med uppgift om fastighetsbeteckning, kommun, länsstyrelsens ärendenummer och 
beslutsdag. Tala om i skrivelsen varför beslutet ska ändras, och vilken ändring som begärs. Om 
ombud anlitas ska ombudets namn, postadress, telefonnummer och e-postadress anges.

Länsstyrelsens beräkningsunderlag
Summa stödberättigade kostnader, kr 584 200
Summa merkostnader, kr 554 200
Kostnader för certifierad energiexpert, kr 30 000
Byggnadens energiprestanda före åtgärd, kWh/m2 och år 115
Byggnadens energiprestanda efter åtgärd, kWh/m2 och år 81
Förbättring av energiprestanda efter åtgärd, % 29,6
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Förteckning över samtliga sökande

Enligt 23 § förordningen ska länsstyrelsen besluta att hela eller delar av stödet inte ska betalas 
ut om
   
1. den som har sökt eller tagit emot stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att 
stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   
2. stödet av något annat skäl än vad som framgår av 1 har beviljats felaktigt eller med för högt 
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
   
3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den 
energieffektiviseringsåtgärd som stödet beviljats för,
   
4. mottagaren inte har gett in en sådan ansökan om utbetalning som avses i 19 och 20 §§, eller
   
5. ett villkor för stödet i något annat avseende inte har följts.

En stödmottagare är, enligt 27 § förordningen, återbetalningsskyldig om stödet inte skulle ha 
betalats ut enligt 23 §. På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska 
ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

Ni kan komma att bli kontaktade och ombedda att lämna uppgifter för uppföljning och 
utvärdering av stödet. Om det kommer en sådan begäran är det viktigt att besvara frågorna.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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