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Energi- och klimatrådgivning, 2017
Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap
om energieffektivisering,

energianvändning

och klimatpåverkan.

Rådgivningen ska

även skapa förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler, bostäder och
transporter.

Under oktober 2016 har Energimyndigheten

lanserat en ny förordning

och nya bidragsnivåer för grundstöd till rådgivning.
Sala kommun har bedrivit energi- och klimatrådgivningi

egen regi fram till och med

februari i år då HESABtog över rådgivningen för resterande delen av 2016.Med
Energimyndighetens nya förordning finns inte möjligheten att HESABkan bedriva
energirådgivning för 2017. Den nya förordningen för energi- och klimatrådgivning
innebär också att stödets storlek för Sala kommun sänks till 198 tkr per år från
tidigare nivån 280 tkr per år. Energimyndigheten ställer också fler krav än tidigare
som rådgivningen måste uppfylla samtidigt som grundstödet för Salas del har
justerats

ned.

Många kommuner

i Västmanland,

Södermanland

och Uppland har under hösten

inlett samarbeten kring energi- och klimatrådgivning bch Sala kommun har
undersökt möjligheterna brett kring ett samarbete med dels Heby kommun och
Västerås stad. Under hösten har V-Dala Miljö 8: Bygg [Västmanland-Dalarna

miljö

och byggförvaltning: Avesta kommun, Fagersta kommun och Norberg kommun)
efterhört om Sala kommun vill samverka kring energi- och klimatrådgivningen samt
delta i projektet Coacher för energi och klimat som är speciellt inriktat på små och

medelstora företag.
Vid ett samarbete med V-Dala Miljö 8aBygg kan Sala kommun bibehålla energi- och
klimatrådgivning till medborgare och företag samtidigt som samverkan bidrar till
att kommunen har möjlighet att medverka i projekt och aktiviteter för energi och

klimat. Samarbetet ligger i linje med hur andra kommuner har samverkat med
varandra kring energi- och klimatrådgivning för 2017.
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AVTALENERGIRÅDGIVNING
§2- folâk
MellanAvesta kommunoch ..........................
energi-och klimatrådgivning.

.. kommunhar följandeavtalingåttsgällande

§1. Omfattning

Avestakommunansvararför att via Västmanland-DalarnaMiljö-och byggförvaltning(V-Dala
Miljö & Bygg) bedriva energi- och klimatrådgivning i det geograñska området för den

samverkandekommunen.
Energi- och .k1imatrfi.dgivningska bedrivas inom ramen för förordning (2016:385), föreskrift

(STEMFS2016:3),ansökanoch beslut.
Verksamheten ska ske i samråd med respektive kommuns förvaltning.
§2. Upplägg och utformning

l avtalet för samordnadenergi-och klimatrådgivningingår följande
V-Dala Miljö å: Bygg samordnar en ansökan som inkluderar den samverkande kommunen. V-

DalaMiljö & Bygg sökerdet samladebidragetför.samtligakommunersom ingåravtalom
samordnadenergi-och klimaträdgivning.V-»DalaMiljö& Bygghar allt ansvarför uppföljning
och redovisning. V-Dala Miljö & Bygg ansvara för-att villkoren för energi- och
klimatrâdgivningen följs.

överenskommelsengälleräven lör samarbeteoch ansökaninomutökadkommunalenergi-och
klimatrådgivning.
överenskommelsen gäller även för samarbete och ansökan inom CEK (coacher för energi och
klimat).
0 Energi- och klimatrådgivarna arbetar efter en för varje år överenskommen
verksamhetsplan.

o Att representanterför kommunernaträffasvid minsttvåtillfällenper år för genomgångav
verksamheten.

In V-DalaMiljö& Byggkan också ansökaom medeltill projekteller utökadverksamhetom
sådana utlyses.

VästInanIand-Dalama
mlljö-och hyggfönraltning
774 81 Avesta
Besöksadress: Slrandbacl-csvågen 7, Avesta

Växel:

0226-54 54 54

Fax:
E-post:

0226-587 54
miIjo-bygg@avasta.se

Organlsationsnrz 2120002262
Postgiro: 3 09 80-7
Bankgiro: 5382-8844
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§3.Avtalstid
Avtalstidengällertillsvidarefrån 1januari 20l 7 eller så längestatligtbidragbetalasut för
kommunalenergi-och klimatrådgivning.Uppsägningav avtaletkan ske skriftligenmed 6
månadersvarselfrån bådaparter. Avtaletkan då tidigastavslutasvid nästkommandeårsskifte.
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§4. Justeringar under löpande avtal

Underlöpandeavtal kanjusteringar bli nödvändiga.Samrådskadå ske mellanparterna.

Detta avtal har upprättas i två exemplar varav parterna tagit var sitt
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Västmanla nat-Dalarna
miljö-och byggförvaftning
774 51 Avesta
Besöksadress: Slrandbacksvagen 7. Avesta

Växel:
Fax:
E-post:

0226-64 54 54
0226-587 54
mll]o~bygg@avesla.se

organlsatlonsnr. 2120002262
Postgiro: 3 09 80-?
Bankgiro: 5332-8644

