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• Stöd till investeringar i ”åtgärder som ger största 

varaktiga minskning av  växthusgaser per 

investeringskrona”  

• Bidra till spridning av teknik och marknadsintroduktion, 

effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och 

sysselsättning 

• Stödja bl.a. regionala klimat- och  

energistrategier 

• 1,9 miljarder kr 2015–2018 

 

 

 

 

Vad är Klimatklivet? 



Vem kan söka Klimatklivet? 

• Alla utom privatpersoner kan söka 

• Stöd kan inte ges till: 

– Påbörjade åtgärder 

– Åtgärder som är berättigade för elcertifikat 

– Verksamheter som omfattas av EU:s utsläppshandel 

– Åtgärder som måste genomföras enligt lag eller tillstånd 

• Ingen begränsning i sökt belopp 

• Ingen fast stödandel  

– Bara i den omfattning som krävs för att åtgärden ska genomföras 

– För företag gäller statsstödsregler 

 

 

 

 

 

 



Vem gör vad? 

• Länsstyrelsen 

– yttrande över ansökan 

– begär in och granskar lägesrapporter 

– informerar om stödet och samordnar åtgärder och aktörer 

• Naturvårdsverket 

– bedömer ansökan och tar beslut 

• Energimyndigheten 

– ansvarar för samordning av laddinfrastruktur 

 

 

 

 



Vad behövs för att söka? 

• Beräkning utsläppsminskning under livslängd 

– Teknisk livslängd (i regel inte över 20 år, 15 år för laddpunkt) 

• Investeringskostnad 

• Lönsamhetskalkyl 

– Bara kostnader som krävs för genomförande av åtgärden 

– Pay off-tid med och utan stöd 

– Transparant – ange alla variabler 

• Sökt belopp – stödnivå 

– Räknas som företag? Statsstödsregler gäller 

– Bara i den omfattning som krävs för att åtgärden ska genomföras 

 

 

 

 



Laddstationer särskilt utpekade 

• Normalladdare 3,7 kW – 22 kW 

• Snabbladdare över 22 kW 

• Laddpunkten ska vara: 

– Förberedd för elmätning och debitering av elkostnad 

– Utrustade med specificerade uttag (typ 2 eller Combo 2) 

– Placeras så att de bidrar till ändamålsenlig fördelning 

– Publiceras på uppladdning.nu och laddinfra.se 

• Normalladdare högst 50 % stöd eller 20 000 kr 

• Både publik och icke-publik laddning 

 



Resultat efter 97 beslut 

• 268 miljoner kr i stöd, 39 % av investeringskostnad 

– Biogas, förbehandling, produktion, tankställen (48% av stöd) 

– Laddinfrastruktur (18 %) 

– Fjärrvärme, värmeåtervinning (18 %) 

– Konvertering fossilt till bio (8 %) 

– Lustgasdestruktion (3 %) 

– Deponigas, landströmsförsörjning i hamn, cykelväg (5 %) 

• Alla tagna beslut ligger över 1 kg CO2-ekv./inv.kr 

• 15 ansökningar i Värmland 

 

 



Resultat laddinfrastruktur 

Hittills tagna beslut: 

– 57 ansökningar beviljade efter två sökomgångar 

– Sökt belopp 18 000 – 11,4 milj SEK 

– 48 milj SEK i stöd, totalt 87 milj SEK i investering 

– Stödnivå 55 % 

– 18 % av beviljat stöd i Klimatklivet 

– Preliminärt 900 normalladdare och 250 snabbladdare 



När kan man söka? 

• Tre sökomgångar 2016 

– 15 februari och 14 mars 

– 16 maj till 13 juni 

– 29 augusti till 26 september 

• Beslut för 2015 års ansökningar kommer under februari 



Vill du ha nyhetsbrev om Klimatklivet i Värmland? 
Skicka ett mejl! 
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