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Söker du investeringsstöd? - Detta ska du skicka in!

För att du ska kunna ta del av stödet behöver vi verifiera att åtgärderna genomförts på ett korrekt sätt 

samt att kriterierna nedan uppfylls.  

Här får du en överblick av vad du behöver göra samt vilka verifieringsunderlag som kommer behövas. 

På Ängelholms kommuns webbplats, engelholm.se/investeringsstod finns mer information.  

Du kan också kontakta oss om du har ytterligare frågor eller funderingar. 

Förutsättningar för att få stöd 

För att få ta del av stödet ska följande steg genomföras: 

• Kontakta din energi- och klimatrådgivare och få ett e-postmeddelande som även sänds till
handläggare på kommunen. (Länk till energi- och klimatrådgivarna)

• Du ska genomföra åtgärden (enligt åtgärdslistan från energi- och klimatrådgivare eller
installation av minst 5kW solenergi.)

• Du ska skicka in korrekta verifieringsunderlag, (se nedan).

Verifieringsunderlag 

I e-tjänsten för att söka att investeringsstöd är det obligatoriskt att bifoga följande verifieringsunderlag: 

• Kopior/bilder på fakturor som styrker genomförda åtgärder. 
• Tydliga fotografier av den genomförda åtgärden (före - och efterbilder)

Det är viktigt att fakturauppgifterna innehåller rätt information. Se beskrivning nedan. 

Fakturauppgifter 

Följande uppgifter ska ingå i fakturan, som ska bifogas i den slutgiltiga ansökan för att verifiera och 
säkerställa att arbetet är utfört och att åtgärderna är genomförda: 

• Fakturans totala belopp och skattereduktionens storlek, inklusive moms.
• Kostnad för arbetad tid, materialkostnader och övriga kostnader, till exempel för resor, 

maskiner och administration.
• Vilken typ av arbete företaget har utfört.
• Om installation av solenergi genomförts ska installerad effekt [kW] framgå.
• Uppgift om att företaget som utfört arbetet har F-skatt.
• Ditt namn och personnummer.
• Fastighetsbeteckningen för bostaden där arbetet utfördes

• Fakturans datum ska vara daterad senare än 1 februari 2023
Ingen garanti att få ta del av stödet 
Det finns ingen garanti att få ta del av investeringsstödet trots genomförda åtgärder. Det beror på att 
det finns en avsatt budget för stödet och när de pengarna är förbrukade kan inte mer stöd delas ut. 
Skulle det inträffa kommer beskedet att kommuniceras ut. Det är ändå viktigt att du skickar in ansökan 
när åtgärden är genomförd, då vår budget kan komma att förändras beroende av intresset för stödet. 

Här skickar du in ansökan  
När du pratat med Energi-och klimatrådgivarna, genomfört åtgärderna så är du välkommen att skicka 
in ansökan här: E-tjänst - Investeringsstöd  

https://www.engelholm.se/investeringsstod
https://eservice.engelholm.se/INV-STO

