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Det är billigare som drivmedel. För-
månsvärdet för tjänstebil är lägre. 
Parkeringen är gratis i Göteborg. 
Miljömässigt är det betydligt bättre än 
bensin och diesel. Nu ger även Lerums 
kommun bidrag vid köp och leasing. 
Alla tjänar på biogasbilar.  

Lerums kommun har erhållit statligt KLIMP-
bidrag (klimatinvesteringsprogram) för att 
främja att allt fl er byter till miljöfordon. Alla 
personer boende i Lerum och företagare som 

har sitt företag i 
kommunen har 
möjlighet att söka 
bidrag för en del av 
merkostnaden när 
personen/företaget 
köper eller leasar 
gasfordon. För 
p r i v a t p e r s o n e r 
permanent bosatta 
i Lerum ges ett bi-
drag på 60 procent 
av merkostnaden. 

För företag med säte i Lerum ges bidrag för 
30 procent av merkostnaden.

För att få bidrag måste man teckna ett 
biogasavtal med fordonsgasleverantören i 
Göteborgsregionen. Ansökan om bidrag och 
avtalet kan laddas ned från Lerums kommuns 
hemsida,   www.lerum.se, klicka vidare på nä-
ringsliv och sedan miljöfrågor.

Många fördelar med gasfordon
Sedan januari 2003 har Lerum ett gastank-
ställe, vid Hydromacken i Aspedalen. I Partil-
le fi nns en liknande vid Brodalsvägen 6 och i 

Lerum ger bidrag till gasfordon

I Lerum tankar man enkelt gas på 
Göteborgsvägen 2. Även i Partille och 
Göteborg fi nns fl era gastankstationer.

Göteborg fi nns hela åtta olika gastankställen. 
Har man gasbil parkerar man kostnadsfritt i 
Göteborg och Mölndal. Ansök om ett p-till-
stånd som gäller i tre år från det att man köpt 
gasbilen.

– Förutom de miljömässiga fördelarna lig-
ger dessutom priset för biogas som drivmedel 
cirka 20 procent under motsvarande förbruk-
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ning för bensin och diesel, förklarar Micaela 
Holmberg, miljöstrateg i Lerums kommun.

Vinster för företagen
För företagare är vinsterna med gasbilar fl era. 
Förutom ovan nämnda ekonomiska fördelar 
är gasbilar en viktig signal om företagets mil-
jömedvetenhet och ett led i miljöpolicyn.

– Anställda med gasbil som tjänstebil er-
håller 20 procent lägre förmånsvärde jämfört 
med tjänstebilar som drivs med konventionel-
la drivmedel. Alla tjänar på att fl er använder 
gasbilar.

Lerums kommun erbjuder kostnadsfri 
energirådgivning till privatpersoner 
och företag.

– Vi önskar att fl er företag ville höra 
av sig. Det fi nns också ekonomiska vin-
ster att göra på att se över företagets 
energikostnader och rutiner, säger Jan 
Sanding, energirådgivare i Lerums 
kommun.

Lerums energirådgivning erbjuder såväl fö-
reläsningar som genomgångar hos små- och 
medelstora företag. Jan Sanding är högst med-
veten om småföretagares pressade schema 
men han ser fördelar med att slå en signal till 
kommunhuset:

– Inte minst små tillverkningsföretag kan 

Så tjänar företag på energirådgivning
tjäna pengar på att se över rutiner och identi-
fi era energikostnaderna. Det fi nns i många fall 
spill i energifl ödet.

Jan nämner som exempel tryckluftskom-
pressorer som står på nattetid då produktio-
nen står stilla. Ofta körs de på för högt varvtal 
för att kompensera läckande rörsystem. Även 
ventilationsaggregat och belysning kan vara 
på i lokaler trots att inga egentliga skäl fö-
religger.

– Sådana här tomgångsförluster är relativt 
enkla att åtgärda. Som energirådgivare kan 
jag göra besök på företagen och utföra en 
enkel bedömning och ge råd och hänvisningar 
till duktiga konsulter i branschen. Att låta 
elföretag utföra elmätningar på företaget kan 
vara en viktig signal hur energifl ödessituatio-
nen ser ut.

Miljödiplomering
Då det gäller översyn av tillverkningsföre-
tagens värmesystem är de fi nansiella inci-
tamenten mindre på grund av att de fl esta 
tillverkningsföretag är skattebefriade i det 
avseendet.

– Däremot kan det naturligtvis vara värde-
fullt att verksamheten har ett miljölednings-
system, inte minst vid upphandlingar när 
företaget ska lägga anbud. Vi kör igång en 
ny miljödiplomeringskurs i höst för företag i 
Lerum, uppmanar Jan Sanding.
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Kommunens energirådgivare kan nås på 0302-52 12 23 
måndagar och fredagar.

Lerumsföretaget Fasadsystem har i 
snart 25 år levererat entrédörrar och 
glasade partier till offentlig miljö. Nu-
mera skräddarsyr Fasadsystem även 
exklusiva uterum och inglasningar för 
privat bruk.

Fasadsystem anlitas av alla byggföretag i 
branschen – stora som små. Fasadsystem har 
varit speciellt framgångsrika att leverera till 
skolor, affärscentrum, bad- och idrottsanlägg-
ningar samt industri.

Fasadsystem verkar rikstäckande. På hem-
maplan, i Storgöteborg, har företaget med-
verkat vid ett fl ertal uppmärksammade ny-
byggnadsprojekt som Lilla Bommen, Swedish 
Match i Kungälv, Knutpunkten Mölndal samt 
Aranäs gymnasium i Kungsbacka.

Genom kontinuerlig utveckling av pro-
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dukter, personal och teknisk utrustning är 
Fasadsystem en marknadsanpassad leverantör 
och samarbetspartner som satsar på ansvar, 
pålitlighet, gott resultat och hög kvalitet.
Inom koncernen ingår även Fasadsystem Stål 
AB, etablerat i Dalsjöfors. Företaget tillverkar 
samma typ av produkter fast i stål, något som 
är nödvändigt vid till exempel tillverkning av 
branddörrar i höga brandklasser.

Fasadsystem erbjuder även privatmarkna-
den specialdesignade uterum.

Exklusiva uterum förlänger sommaren

På bilden Fredrik Larsson, Synnöve 
Standerth, Kenneth Johansson och 
sittande VD Rainer Standerth. 
Saknas på bild gör Yvonne Fallqvist.


