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Klimatklivet – för ett klimatsmart samhälle

Alla förutom privatpersoner kan söka Klimatklivet

Klimatklivet stöttar åtgärder som innebär minskade utsläpp 
av växthusgaser

Åtgärder med hög klimatnytta prioriteras. 
Klimatnytta = minskning av CO2e per investerad krona.

Det är även positivt om åtgärden bidrar till spridning av 
teknik och marknadsintroduktion, samt har effekter på 
andra miljökvalitetsmål, hälsa eller sysselsättning.



Klimatklivet har förstärkts!
Det finns mer pengar i potten:

2018: 1,7 miljarder
2019: 2 miljarder
2020: 3 miljarder



BÄSTA
KLIMATNYTTA

VINNER!
naturvardsverket.se/klimatklivet



Klimatnyttan

1) Beräkna årlig minskning av utsläpp i förhållande till om åtgärden inte genomförs

2) Ta den årliga utsläppsminskningen x åtgärdens livslängd = Total utsläppsminskning 

3)

Schabloner för utsläpp för olika energislag 
Livslängder för olika åtgärder

Total utsläppsminskning (kg CO2e) = Klimatnyttan
Total investeringskostnad (kr)

Klimatnyttan är kvoten av den totala utsläppsminskningen och den 
totala investeringskostnaden. Klimatnyttan beräknas genom att:

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/vagledning-utslapp-klimatklivet-20170810.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/Livslangd-for-olika-atgarder.pdf


Exempel på stödberättigade åtgärder:

Fasa ut fossil energi – t.ex. byta en oljepanna mot biobränslepanna

Uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas

Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO 

Tillvaratagande av deponigas

Tillvaratagande av restvärme

Installera laddstationer för elbilar, till exempel i områden med flerbostadshus, vid 
pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller andra besöksmål 

Informationsåtgärder – insatser för beteendepåverkan



Grundläggande krav

Stöd ges inte till privatpersoner.

Stöd får inte ges till åtgärder som: 

 måste genomföras enligt. lag, annan författning eller villkor i 
tillstånd.

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

 innebär marknadsföring av en specifik produkt, 

 har påbörjats innan beslut om stöd

 bedöms lönsamma (återbetalningstid 5 år).



Ansökningsomgångar 2018

15 januari – 15 februari

17 april – 17 maj

27 augusti – 27 september



Att skicka in ansökan

Steg 1

Du söker genom att 
fylla i din ansökan i  
KlivIT på Naturvårds-
verkets hemsida. 
(Förbered dina svar 
innan du fyller i).

Steg 2

Yttrande på ansökan 
görs av länsstyrelsen. 
Eventuellt kontaktas 
sökande för 
kompletteringar.

Steg 3

Naturvårdsverket 
prövar åtgärden 
m.h.a yttranden från 
centrala myndigheter 
och beslutar om 
bifall/avslag



Har du frågor? Kontakta oss!

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

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

Mer information och vägledning finns på 
Naturvårdsverkets hemsida

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

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