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Klimatklivet – för ett klimatsmart samhälle

Alla förutom privatpersoner kan söka.

Stöd ges till åtgärder som minskar utsläpp av 
växthusgaser. 

Bästa klimatnytta vinner.

Gärna bidra till spridning av teknik och 
marknadsintroduktion samt ha effekter på andra 
miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning.
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Klimatnytta = Kg växthusgasreduktion per investerad krona).Huvudsyftet är att minska utsläpp av växthusgaser men man får extra ”poäng” om man även bidrar till spridning av teknik, ökad sysselsättning samt att andra miljömål uppfylls.



Ansökningsomgångar 2017

9-31 januari (beslut i april)

10 mars – 3 april (beslut i juni)

7 augusti – 9 september (beslut nov)

9 oktober – 9 november (beslut i början av jan)

700 MILJONER KRONOR 
PER ÅR 2017-2020

500 miljoner 
extra 
2017
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Hittills har 1,9 miljarder beviljats totalt i landet och 1000 åtgärder har fått stöd!VG 128VG 172 miljoner



Vilka får inte stöd?
Privatpersoner

Verksamheter som omfattas av handel med 
utsläppsrätter (undantag för åtgärder som 
handlar om tillvaratagande av spillvärme)

Stöd får inte ges till åtgärder som: 

 måste genomföras enl. lag, annan författning, 
villkor i tillstånd,

 berättigar till elcertifikat (se Lag (2011:1200) 
om elcertifikat),

 har påbörjat innan beslut om stöd.



Vad reglerar hur mycket stöd man kan få?

• Högst 50 %.

• De Minimisförordningen
• GruppundantagsförordningenFöretag

Laddstolpar

• Stöd får endast ges i den omfattning 
som krävs för att en åtgärd ska 
genomföras  (9 § ), dock högst 50 %.

Övriga
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Bästa klimatnytta vinner!

Total utsläppsminskning / investeringskostnaden = Klimatnyttan

Hur räknar man ut den totala utsläppsminskningen?

X (årliga utsläppen om åtgärden ej genomförs) – Y (årliga utsläppen om åtgärden 
genomförs) = A (årlig utsläppsminskning)

A* B (Livslängd för åtgärden) = Total utsläppsminskning 

Schabloner för utsläpp i co2-ekvivalenter för olika energislag finns på 
Naturvårdsverkets hemsida!
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Tänk också på att man måste räkna ut lönsamheten för åtgärden eftersom en åtgärd inte får vara ”lönsam” om den ska få stöd – 5 års återbetalningstid innan stöd räknas som lönsam.



Exempel på åtgärder:

Fasa ut fossil energi 

Uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas

Informationsinsatser

Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO 

Tillvaratagande av deponigas

Ta vara på spillvärme

Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid 
pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller andra besöksmål 
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Meva energy – uppförande av förgasningsanläggning för produktion av biogas från restprodukter från skogsbruk – till Rexcell tissue and airlaid ab i Skåpafors, dalsland



BÄSTA
KLIMATNYTTA 

VINNER!
naturvardsverket.se/klimatklivet
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Allting handlar om att hitta de åtgärder som ger mest nytta för klimatet. 



Var finns pengarna?

Finns på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland



Kristina Flisberg, 010-224  46 17, 

Kristina.Flisberg@lansstyrelsen.se 

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

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

Andrea Teran Öman, 010-224 46 16
Andrea.teran-oman@lansstyrelsen.se

Kontaktuppgifter:
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