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I samarrangemang med:



Agenda

1.Allmän information om Klimatklivet

2. Djupdykning: vilka uppgifter behövs i 
en ansökan?

3. Att tänka på under genomförandet

Frågestund 



1. Allmän information om Klimatklivet

NYHETER
- Budget och ansökningsomgångar, nedslag senaste bifallen, 

nya vägledningar, på gång hos Naturvårdsverket

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT SÖKA STÖD
- exempel på åtgärder, grundkriterier för stöd







Ansökningsomgångar 2021

18 -29 januari (beslut maj)

13-27 april (beslut juni –sep)

24 augusti – 9 september (beslut dec)

8-18 november (beslut mars 2022)



Länsstyrelsens pressmeddelande dec 2020

Spännande åtgärder i länet

Transporter
Elflyg i Trollhättan (eFlight)
Laddhybridisering av fartyg (Donsö Shipping)
Laddstationer för lastbilar (Gasum)
Tankstationer biogas i Dalsland (4 st, Grönt Bränsle)
Järnvägsanslutning Göteborg (Finn G Mellin Arendal)
Cykelvägar Borås (Borås stad)
Laddstationer vid regionens sjukhus (116p)

Energikonvertering
Fjärrvärmeanslutning Alfapac Bengtsfors x 2

Produktion biogas
- Förvätskningsanläggning, LBG  fordon (Orangegas)

Bild: LianeM, Mostphotos

https://www.mynewsdesk.com/se/laensstyrelsen-vaestra-goetalands-laen/pressreleases/klimatklivet-bidrar-till-fossilfria-transporter-3060344


Naturvårdsverkets pressmeddelande dec 2020

..och nationellt
Lantbruk
Eldriven bevattning Blekinge, Kalmar, Östergötland
Elektriska utfodringssystem  Värmland, Östergötland

Produktion biogas
- Produktionsanläggningar för LBG Borlänge och Mörbylånga 
(Gasum)

Transporter
Tankstation vätgas Dalarna (Maserfrakt AB)
Landelanslutning av kryssningsfartyg (Stockholms hamn)

Avfall, övrigt
Plaståtervinning Ängelholm, Motala, Örebro
Energilagring, lagring av värme i bergrum (Mälarenergi)

Bild: Mostphotos

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Klimatklivet-starker-den-cirkulara-ekonomin-/


Uppdaterade vägledningar m.m

GENERELL INFO

• Lönsamhetskalkylen med tillhörande vägledning har uppdaterats där 
det främst tydliggörs hur sökande ska räkna på merkostnadsåtgärder.

• Film om lokal biogasproduktion med stöd från Klimatklivet.

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/L%c3%b6nsamhetskalkyl.xlsx
https://www.youtube.com/watch?v=Y8XaUrWCED4


LADDSTATIONER 

• Ny vägledande beskrivning av vilka förutsättningar som gäller vid stöd 

till laddningspunkter för transportfordon och då främst lastbilar.

• Ladda hemma-stödet för privatpersoner har efter det förslag som regeringen presenterade i budgeten för 2021       
nu ersatts av ett grönt skatteavdrag

Privatpersoner - Ladda bilen - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)
Grön teknik - Privat | Skatteverket

• Ny klimatvärdering för publik laddning
Klimatklivet tillämpar en ny beräkning för att klimatvärdera publika laddstationer för snabb- respektive normalladdning. 
Klimatvärderingen har tagits fram i samarbete med Energimyndigheten. Värderingen bygger på en högre användning 
jämfört med tidigare beräkning, men också att utsläppen från referensbilen beräknas vara lägre jämfört med tidigare.

Läs mer: Ny klimatvärdering för publik laddning
Länk direkt till vägledningsdokumentet: Beräkna utsläppsminskning för laddstationer, uppdaterad 2021-01-15

Bild: Jeffrey_Kingma, Mostphtotos

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/2020-09-28-%20vagledning-om-stod-till-laddning-for-%20lastbilar-och-i%20vissa-fall-andra-transportfordon.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Privatpersoner/
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Bidrag-till-laddstationer-/Stod-till-publika-laddningsstationer/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/klimatvardering-av-publika-laddningsstationer-20210115.pdf


LANTBRUK

• Kort info och statistik om åtgärder som minskar utsläppen inom lantbruk

• Vissa typer av gödselåtgärder passar bättre inom Landsbygdsprogrammet
Vissa utsläppsberäkningar är för osäkra för att Klimatklivet ska kunna bevilja stöd. Ett sådant exempel är 
åtgärder där utsläppsminskningen i huvudsak rör biologiska processer relaterade till gödsel. Läs gärna mer 
under rubriken Utsläppsminskning på sidan Vem kan få stöd från Klimatklivet och för vad?

• Uppdaterad livslängd för planilo
Naturvårdsverket rekommenderar livslängden 10 år för ansökningar gällande plansilo för att ersätta 
ensilageplast. I praktiken har en livslängd på 10 år hittills gjort att de här ansökningarna inte har fått 
tillräckligt hög klimatnytta för att beviljas stöd. Läs mer: Rekommenderade livslängder för beräkning

Bild: Mostphtotos

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Resultat-for-Klimatklivet/Resultat-fran-olika-omraden-/Minskade-utslapp-inom-jordbruket/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-vill-soka-stod-/Fran-ide-till-beslut-om-stod/Vilka-kan-fa-stod-fran-Klimatklivet/
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/Vagledning-om-livslangder-for-olika-atgardstyper-210114.pdf


På gång hos Naturvårdsverket

• Utvecklade bedömningsgrunder – uppdrag om värdering av el pågår
• Mer tematiskt arbete i organisationen
• Ökat behov av samverkan med andra stöd
• Arbete med att förtydliga info om läges- och slutrapporter m.m
• Digitala platsbesök



Exempel på åtgärder att söka för



Industri

Energikonvertering

Energieffektivisering – utnyttjande av spillvärme

Inköp av fordon och arbetsmaskiner

Minska gasutsläpp (ex vid deponier)

Åtgärder inom avfall 

Foto: Jiri Vaclavek, Mostphotos



Lantbruk

Energikonvertering

Gårdsbiogasanläggning

Produktion biokol

Energieffektivisering

Minskning av gasutsläpp och transporter

Inköp av fordon och arbetsmaskiner

Foto: Jannike Hellberg

Foto: Helena Sandmer

Foto: Baloncici, Mostphotos



Transporter - infrastruktur
Laddstationer för elfordon (publika)

Biogastankstationer

Landanslutning av fartyg 

Elflygplan

Omlastningsterminaler, från gods till järnväg

Gång och cykelåtgärder Foto: Mickes fotosida, Mostphotos



Stöden för laddinfrastruktur

•Publika laddstationer (snabb-, destinationsladdning)
•Söks som vanligt under Klimatklivets ansökningsomgångar. Utsläppsberäkning 

och lönsamhetskalkyl krävs. Ansökan före installation.
•50 % i stöd

Klimatklivet

• Icke-publika laddstationer (boende-, arbetsplatsladdning) för brf:er, 
samfälligheter, organisationer, kommuner, företag, stiftelser

•Kan sökas löpande, ansökan kan göras före eller efter installation
•50 % i stöd, max 15 000 kr per laddningspunkt

Ladda 
bilen

• Icke-publika laddstationer (hemma-laddning) för privatpersoner
•Installationer som slutförts innan årsskiftet kan du fortfarande söka hos 

Naturvårdsverket, i övrigt hänvisas nu till Skatteverket (Skattereduktion för Grön teknik)
•Max 10 000 kr per fastighet

Ladda 
hemma

http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Bidrag-till-laddstationer-/Stod-till-publika-laddningsstationer/
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Privatpersoner/


Transporter – produktion förnybara 
drivmedel

Produktion biodiesel

Produktion av biogas (CBG, LBG)

Fotot: Liane M, Mostphotos



Förutsättningar för stöd 
från Klimatklivet

BÄSTA
KLIMATNYTTA

VINNER!



För att få stöd från Klimatklivet krävs

 Att åtgärden har tillräckligt hög klimatnytta
- utsläppsminskning/investeringskostnad är över 0,75 kg/kr (riktvärde)

 Att åtgärden inte är för lönsam
- återbetalar sig åtgärden på mindre än 5 år (utan stöd) anses den för lönsam

 Att åtgärden inte har påbörjats innan beslut om stöd
- inga kostnader får ha upparbetats innan beslutsdatum, ej ha fysiskt påbörjat



Vad gäller för verksamheter som omfattas 
av handeln med utsläppsrätter (EU ETS)? 

Verksamheter som omfattas av EU ETS kan söka stöd för åtgärder som är inte är 
tillståndspliktiga enligt EU:s handel med utsläppsrätter. 

=
Söka stöd för energikonvertering i central panna i stort värmeverk INTE OK
Söka stöd för att installera fjärrvärme i sin personalbyggnad, eller sätta upp laddstationer OK

SPILLVÄRME

Stöd får ges för åtgärder som innebär ökad användning av spillvärme. Observera dock:
- Söka stöd för utnyttja egen spillvärme = INTE OK (räknas som energieffektivisering av anläggningen)

- Söka stöd för att leverera spillvärme till en EU ETS-anläggning från en annan verksamhet, eller
från EU ETS-anläggning till en annan verksamhet = OK



1) Räkna ut den årliga utsläppsminskningen* i förhållande till om åtgärden inte genomförs

2) Årlig utsläppsminskning x åtgärdens livslängd = Total utsläppsminskning 

Klimatnyttan

Schabloner för utsläpp i CO2-
ekvivalenter för olika energislag 
finns på Naturvårdsverkets 
hemsida!

Total utsläppsminskning (kg CO2e)
= Klimatnyttan

Total investeringskostnad (kr)

Riktvärde:    
> 0,75 kg /kr

Klimatnytta = utsläppsminskning per investerad krona 

* Utsläpp nuläge – utsläpp efter åtgärd

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-vill-soka-stod-/


Status quo: Eldningsolja till spannmålstork
Direktverkande el till djurstallar

Förslag investering: ersätta uppvärmning med flispanna

Exempelberäkning

60 344 kg x 15 år
1 000 000 kr

= 0,9 kg/kr



Stöd ges inte till åtgärder som:

 Innebär produktion av förnybar el (solceller, vindkraft etc.)
- andra styrmedel finns för detta; elcertifikat, stöd till solceller

 Är lagkrav eller villkor i tillstånd

 Innebär marknadsföring av en viss produkt

 Huvudsakligen är informationsinsatser

 Avser förvärv av fordon som är berättigat till bonus enligt förordningen 
om klimatbonusbilar





2. Djupdykning: vilka uppgifter behövs i 
en ansökan? 

STEG 1: Ange länsstyrelse och kommun samt uppgifter om organisationen

- Välj den länsstyrelse och kommun i det län där åtgärden ska genomföras
- Namn, org.nr, bankkontonummer och kontaktuppgifter till den organisation som söker stödet
- Om bedriver ekonomisk verksamhet: organisationsuppgifter som årsomsättning, antal 

anställda, SNI-kod (obs- 4 siffror utan punkt!)
- För föreningar och stiftelser behöver årsredovisning, balansräkning och resultaträkning bifogas

Vägledning uppgifter som behövs i ansökan till Klimatklivet

http://www.naturvardsverket.se/upload/amnessidor/Plast/200917%20Klimatklivet%20%e2%80%93%20uppgifter%20i%20ans%c3%b6kan.pdf


STEG 2: Uppgifter om kontaktperson och firmatecknare

- Kontaktperson för åtgärden (den vi eller Naturvårdsverket i första hand kontaktar vid frågor 
om åtgärden. Projektledare eller motsvarande)

- Firmatecknare (ytterst ansvarig för åtgärden)

OBS! Till ansökan behöver bifogas dokument som styrker att den som anges som firmatecknare 
har behörighet att agera för organisationens räkning avseende den åtgärd som ansökan gäller!
Ex. utdrag ur bolagsregistret, delegationsordning

Räcker alltså inte bara att skicka med en fullmakt!



STEG 3: Information om åtgärdstyp 

- Startdatum bör tidigast vara 3 -4 mån efter ansökningsomgången stängt
- Slutdatumet ska baseras på en realistisk bedömning. Ta gärna till lite extra för att undvika att 

behöva ansöka om ändringsbeslut vid försening
- Ange den åtgärdskategori du tycker passar bäst för åtgärden:

Laddstation, Avfall återbruk, Energieffektivisering, Energikonvertering, Fordon, Gasutsläpp, 
Infrastruktur, Produktion biogas, Transport, Övrigt



Specifika frågor laddstationer: 
- Ange koordinater för laddstationerna
- Uppge hur många laddpunkter och dess effekt
- Intyga att uppfyller tekniska kraven

Specifika frågor energikonvertering: 
- Beskriv skicket på nuvarande energilösning och vad man avser göra med den

- Ange årlig förbrukning av nuvarande bränsle Observera att du behöver kunna styrka denna!

- Om avser att hyra ut nya lösningen (t.ex en mobil biobränslepanna): förklara dess upplägg         
Avsiktsförklaring eller avtal mellan uthyraren och slutkund(erna) behövs!

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/uppgifter-i-ansokan-om-energikonvertering.pdf


STEG 4: Ytterligare information om åtgärden

- Kort men talande åtgärdsrubrik. Undvik ex bara ”Laddare”, skriv hellre ”Fem laddare vid 
McDonals Skövde”

- Utförlig beskrivning av åtgärden inkl tidplan. Lämna endast info som är relaterad till åtgärden 
så ingen roman.. Bör dock va tillräckligt så man förstår vad det är som ska göras, vad tänkta 
lösningen innebär (beskriva upplägg, typ av utrustning..)

Bifoga gärna offert om ni har!

- Plats för åtgärden. Fastighetsbeteckning/ gatuadress/koordinater

- Planerade aktiviteter. Olika moment i genomförandet. Kostnadsprognos för resp. aktivitet



Tänk särskilt på vid ansökan om tankstationer: 
- Beskriv åtgärden så detaljerat som möjligt avseende placering, hur långt processen för bygglov 

gått och hur planerna för att få nödvändiga tillstånd ser ut. Beskriv en detaljerad tidsplan och 
budget för åtgärden. 

Tänk särskilt på vid ansökan om energikonvertering: 
- Skriv gärna en kort nulägesbeskrivning, vilken typ av verksamhet som bedrivs, dagens 

problematik och förväntat framtidsscenario med den investering som planeras

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/uppgifter-i-ansokan-om-energikonvertering.pdf


STEG 5: Investeringskostnader

- Tidplan med kostnader halvårsvis
Kostnaderna fördelas på personal, externa tjänster samt investeringar, utrustning och material.

- Finansiering av investeringskostnader. Beskriv hur åtgärden ska finansieras och hur mycket ni 
söker Klimatklivet för. Ange om ni är momsredovisningsskyldig eller inte.

- Ev. riskbedömning (om stöd söks för mer än 10 miljoner kr)
- Lönsamhetskalkyl. Använd helst den mall för lönsamhetskalkyl (excel) som finns på 

Naturvårdsverkets hemsida. Där finns även en instruktion till.

- Livslängd för åtgärden. Schabloner för detta finns i vägledningen om livslängder

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-vill-soka-stod-/
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/Vagledning-om-livslangder-for-olika-atgardstyper-210114.pdf


Tänk särskilt på vid ansökan om fordonsinvesteringar: 
- Tydliggör vad som är merkostnaden, dvs. kostnadstillägget för klimatinvesteringen. Stöd kan 

ges till en procentsats av merkostnaden

- Styrk merkostnaden med hjälp av till exempel offerter för de olika fordonstyperna

Tänk särskilt på vid ansökan om tankstationer:
- Beskriv lönsamhetskalkylen så detaljerat som möjligt. Tänk också på att priset för 
biodrivmedlet ska motsvara marknadspriset. 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/uppgifter-i-ansokan-om-fordon.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/uppgifter-i-ansokan-om-tankstationer.pdf


STEG 6: Underlag för beräkning av utsläppsminskning och övriga upplysningar

- Redovisa de uppgifter som använts för beräkning av utsläppsminskning. Ju tydligare du 
redovisar, desto bättre. Det ska inte finnas några oklarheter var siffor kommer ifrån.

- Ange genomsnittlig årlig minskning av växthusgasutsläpp i kg CO2e i förhållande till om 
åtgärden inte genomförs. 

- Beskriv ev. andra effekter på teknikspridning, marknadsintroduktion, sysselsättning, hälsa, 
andra miljömål. 

- Beskriv ev. synergieffekter eller samverkan mellan åtgärden och andra projekt/verksamheter
- Info om annat stöd sökts för åtgärden
- Önskemål om sekretess i ansökan



Tänk särskilt på vid ansökan om fordonsinvesteringar: 

-Ange förväntad procentuell gasblandning av LNG/LBG eller CNG/CBG. 
Bifoga om möjligt underlag som styrker den förväntade sammansättningen
- Bifoga körjournal för det/de fordon det nya fordonet ska ersätta. Om detta ej finns behöver ni styrka 

körsträckan på annat sätt
- Redovisa bränsleförbrukningen (liter/mil) för det konventionella fordonet. Bifoga gärna underlag som styrker 
nuvarande förbrukningen

Tänk särskilt på vid ansökan om tankstationer:

- Ni kommer att behöva styrka uppskattad avsättning för bränslet, gärna genom avsiktsförklaring eller motsvarande 
från framtida kunder och samarbetspartners. Presentera förväntad såld volym samt kundunderlag så detaljerat som 
möjligt. 

- Beskriv och styrk tillgången till det förnybara bränslet samt den mängd ni beräknat att sälja. Även här ser vi gärna 
avsiktsförklaring eller liknande från framtida leverantörer. Vid ansökan om stöd till tankstationer för fordonsgas
behöver ni ange sammansättningen av biogas och naturgas i procent. Beskriv också leveranssätt och distribution; 
beskriv om tankstationen ska anslutas till gasnät eller om gasen kommer att transporteras på flak.

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/uppgifter-i-ansokan-om-fordon.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/uppgifter-i-ansokan-om-tankstationer.pdf


Till sist: några sammanfattande råd vid 
ansökan
Beskriv åtgärden! 
- Nulägesbeskrivning – dagens problematik – vad innebär åtgärden -förväntat framtidsscenario
- Status i processen för bygglov, nödvändiga tillstånd etc.
- Tidplan och budget

Lägg fokus på utsläppsberäkningen och lönsamhetskalkyl!
- Underlag som kan styrka ex. aktuell bränsleförbrukning, körsträckor m.m
- Använd gärna Naturvårdsverkets mallar och vägledningar

Ta hjälp av oss på Länsstyrelsen!



Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Huvudansvar för 
informationsspridning (mest lokal-
och regional nivå)

Viss informationsspridning (främst 
nationell nivå)

Huvudansvar för rådgivning gentemot 
sökande

Ev. rådgivning i specifika, mer 
komplicerade fall

Tar hand om ansökan i första instans, 
skriver yttrande

Slutgiltig handläggning av ansökan, 
fattar beslut om stöd

Huvudansvar för läges- och 
slutrapportering

Fångar upp ev. förseningar i 
lägesrapport, kan fatta ändringsbeslut

Betalar ut stöd till sökande

Sammanställer lokal statistik Sammanställer nationell statistik

Vem gör vad inom Klimatklivet?

Se även: Från idé till beslut om stöd, steg för steg - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Fokus: 
utsläppsberäkning, 
lönsamhet/finansiering
, stödnivåer m.m.

Fokus:
ansökan komplett?, 
synergier, regional/lokalt 
perspektiv, 
tillsyn/prövning m.m

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-vill-soka-stod-/Fran-ide-till-beslut-om-stod/


3. Att tänka på under genomförandet

Se även: För dig som har fått stöd - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) samt 
Från beslut till slututbetalning - steg för steg - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Håller 
tidplanen? Håller 

budgeten?

OK kontakt-
personer?

Håller 
upplägget?

LÄGESRAPPORT till länsstyrelsen var 6:e månad från beslutsdatum
SLUTRAPPORT till länsstyrelsen senast 3 mån efter slutdatum (som anges i beslutet)

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-har-fatt-stod/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-har-fatt-stod/Vad-hander-efter-beslut-om-stod-/tidslinje-for-dig-som-fatt-stod-klimatklivet/










Fler frågor?



Vi som jobbar med Klimatklivet i Västra Götaland

Helena Sandmer, 010-224 45 48
helena.sandmer@lansstyrelsen.se

Lina Hadartz, 010-224 46 64 
lina.hadartz@lansstyrelsen.se

Annah Lintorp, 010-224 43 44
annah.lintorp@lansstyrelsen.se

Jan Mastera, 010-224 51 43 
jan.mastera@lansstyrelsen.se
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