Energikrönika

Tar du klivet?
K

limatfrågan är fortfarande högaktuell med de
stundande förhandlingarna i Paris.
Men ändå, den är uttjatad och tråkig, den där
globala frågan som är så svår att ta på. Låt de sköta det där, de som förstår sig på och som har makt och medel
att göra något. För vad kan egentligen jag och eller mitt företag, min arbetsplats, göra för skillnad i det stora hela?
Så tänker nog de ﬂesta av oss. Så är det för oss som avnjuter lugnet i Skandinavien, vi som ännu inte på allvar fått
känna på klimatförändringarnas effekter själva.
Men om vi frågar så här: Vad kan jag eller mitt företag
tjäna på det? Då blir det lite mer intressant, eller hur? För
ännu har vi lyxen att faktiskt kunna tjäna på att göra klimatnytta, att spara pengar, att vinna marknadsandelar, att
ligga i bräschen. Men vem vet hur framtiden ser ut nu när
det verkar som om vi missar 2-gradersmålet totalt.
Snart, mycket snart, kommer vi att tvingas göra förändringar och det är ju liksom inte lika roligt.
Vi kan tycka vad vi vill om olika regeringars politik. Vi
kan gnälla och beklaga oss. Eller så använder vi oss av det
som ﬁnns, det vi faktiskt kan göra i dag, och gå framåt, oavsett var vi står. Det ﬁnns faktiskt en hel del att göra, enkla
saker som inte kostar mycket men som ger desto mer tillbaka i plånboken.
Som privatperson kan du till och med få hjälp gratis av
kommunala energi- och klimatrådgivare som kan lotsa dig
fram i just din situation. Som företagare, ideell organisation
eller kommun ﬁnns andra sätt, du kan till exempel söka
pengar för att genomföra just er investering som kan ge energieffektivisering eller byte till förnybar energi.
Det är knivigt att söka pengar. Men reglerna ﬁnns där
förstås av en anledning, för att det ska bli så rättvist det bara
går och för att mejsla ut var pengarna gör mest nytta. Just
nu ﬁnns det faktiskt en hel del möjligheter att få en skjuts
framåt, det ﬁnns regionala utvecklingsmedel, energikartläggningsstöd, företagsstöd, landsbygdsprogram, strukturfondsmedel, solcellsstöd och så vidare.
En djungel? Nja kanske kan det tyckas så men det ﬁnns
hjälp att få för att fylla i en ansökan eller göra en projektbeskrivning, och även om det kanske kostar din organisation
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lite tid, lite pengar initialt, lite ansträngning så är det ju det
som är steget framåt. Faktum är att det till exempel går att
få hjälp och pengar hela vägen från en kartläggning, till en
djupare studie om vad du behöver investera i och sen till
själva investeringen.
Den senaste satsningen på den här formen av stöd kom nu
i somras och kallas Klimatklivet. Här ska Naturvårdsverket
med hjälp av länsstyrelserna vaska fram de investeringar
som ger mest klimatnytta per investerad krona. Alla, utom
privatpersoner, kan söka och här ﬁnns nästan 600 miljoner
kronor per år för 2016–2018. Det kan vara till satsningar
både inom transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Satsningarna ska gå till sådant som inte
är lönsamt utan stödet och till sådant som ﬁnns framtaget
i varje regions klimat- och energistrategi. Här ﬁnns möjligheter!
Varje dag säger min tvååring ”jag KAN”, varför fortsätter
vi inte tänka så hela livet? För
vi KAN alla göra skillnad och
vi MÅSTE göra det. Så ta ett
steg, eller vad sjutton, ta
ett rejält kliv när du ändå
håller på.
Ingela Brandén,
styrelseledamot
Energirådgivarna

Information om Klimatklivet hittar du på
Naturvårdsverkets
hemsida (http://www.
naturvardsverket.se/
Stod-i-miljoarbetet/
Bidrag/Klimatklivet/).
Nästa ansökningsomgång är 1–15 november.

