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1. Klimatklivet – vad är det?

2. Exempel på stödberättigade åtgärder

3. Vad krävs för att få en ansökan beviljad?

4. Hur går ansökningsprocessen till?



Klimatklivet – för ett klimatsmart samhälle

▪ Stöd ges till klimatinvesteringar 
i kommuner, regioner, företag och 
organisationer.

▪ För 2023 är anslaget för Klimatklivet 
3,1 miljarder kronor. Fram till 2026 
finns ytterligare medel.

▪ Satsningen ska leda till maximal 
klimatnytta på regional och lokal 
nivå. 

▪ Syfte:

- i första hand minska utsläpp av 
växthusgaser,

- bidra till spridning av teknik och 
marknadsintroduktion samt 

- ha effekter på andra 
miljökvalitetsmål, hälsa och 
sysselsättning.



Klimatklivet
Resultat 2015– jan 23

■ 5102 ansökningar har fått stöd sedan 2015.

■ 29,8 miljarder kronor har investerats i lokala klimatprojekt.

■ Totalt 13 miljarder kronor har beviljats i stöd.

■ Stödet utgör i snitt 41,3 procent av investeringskostnaden.

■ Åtgärderna beräknas tillsammans ge en årlig utsläppsminskning på 2,5 
miljoner ton koldioxid. Åtgärderna är i funktion i genomsnitt 16 år. 



Vem kan få stöd och för vad inom 
Klimatklivet?

▪ Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. Exempelvis företag, 
kommuner, regioner, bostadsrättsföreningar och andra 
organisationer.

▪ Klimatklivet kan endast ge stöd till fysiska investeringar. 

▪ Åtgärden får inte vara för lönsam utan stöd

▪ Åtgärden får inte vara påbörjad

▪ Max 70 % i stöd för företag, övriga max 50 %



Exempel på stödberättigade åtgärder
▪ Minska utsläppen av metan eller lustgas 

▪ Tillvaratagande av spillvärme  

▪ Merkostnad för fordon (tunga fordon, 
arbetsmaskiner) 

▪ Åtgärden inom infrastruktur – elfärjor, 
järnväg/omlastningsterminaler, cykelinvesteringar

▪ Nya åtgärder som minskar klimatutsläppen!

▪ Fasa ut fossil energi – energikonvertering av 
värmesystem

▪ Materialanvändning och avfallshantering

▪ Installera publika ladd- och 
vätgastankstationer

▪ Uppföra anläggningar för att producera biogas 
eller biokol

▪ Bygga tankstationer för förnybara drivmedel 
som t.ex. biogas  



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

2) Årlig utsläppsminskning x åtgärdens livslängd = 
Total utsläppsminskning 

3)

BÄSTA

KLIMATNYTTA

VINNER!

Total utsläppsminskning (kg 
CO2e)

= Klimatnyttan

Total investeringskostnad (kr)

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

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet/for-dig-som-vill-soka-stod/underlag-du-behover-ta-fram/publik-laddning/


Vilka kan inte få stöd?
▪ Privatpersoner

▪ Verksamheter som omfattas av handel med utsläppsrätter (EU 
ETS) 

Stöd får inte ges till åtgärder som: 

▪ Måste genomföras enligt lag, annan författning, villkor i tillstånd

▪ Huvudsakligen avser marknadsföring  

▪ Huvudsakligen avser informationsspridning 

▪ Gäller elproduktion, t.ex. solceller. Anläggningar för elproduktion 
från biogas som producerats genom rötning och omvandlas till el 
är däremot stödberättigade.



Vad ska ansökan innehålla?

Uppgifter om den sökande

▪ Information om företaget och 
organisationen
▪ Kontaktuppgifter till ansvariga personer 
(underlag krävs som styrker 
firmatecknarens behörighet)

Uppgifter om åtgärden

▪ Beskrivning av åtgärden
▪ Tidplan
▪ Finansiering
▪ Beräkning av lönsamhet 
▪ Beräkning av utsläppsminskning 



Hur går ansökan till?
▪ Skicka in ansökan via digitalt ansökningsverktyg under ansökningsomgången 

- finns på länsstyrelsens webbplats, gå igenom frågorna först

▪ Länsstyrelsen tar emot ansökan, ev komplettering och yttrande

▪ Naturvårdsverket handlägger ansökan, ev komplettering & fattar beslut

Tips inför ansökning: 

▪ Besök Länsstyrelsens hemsida och Naturvårdsverkets hemsida

▪ Läs Klimatklivsförordningen (2015:517) om stöd till lokala 
klimatinvesteringar

▪ Vänd dig till din länsstyrelse för frågor inför ansökan

Ansökningsomgångar 2023?

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet/for-dig-som-vill-soka-stod/underlag-du-behover-ta-fram/publik-laddning/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015517-om-stod-till-lokala_sfs-2015-517


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

David Ekelund david.ekelund@lansstyrelsen.se, 010-224 43 30

Hanna Ekberg hanna.ekberg@lansstyrelsen.se, 010- 224 43 39

Jesper Andersson jesper.andersson@lansstyrelsen.se, 010-224 44 82

Jakob Länje jakob.lanje@lansstyrelsen.se, 010-224 43 17 

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

Frågor? Kontakta oss!
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