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Vad är klimatklivet?
Stöd för lokala klimatinvesteringar
- 700 miljoner årligen till år 2020

Fyra ansökningsomgångar per år, följande under 2017:

9 januari - 31 januari

10 mars - 3 april – pågående!

7 augusti - 9 september

November, datum inte satta ännu



Vem kan söka?
Alla utom privatpersoner kan söka!

Till exempel:
• Kommuner 
• Företag 
• Landsting 
• Organisationer 
• Stiftelser
• Kommunalförbund
• Ideell/ekonomiskförening 



Vad kan man söka för?
Alla investeringar som minskar 
växthusgasutsläpp!

ü Laddinfrastruktur och mackar för alternativa drivmedel

ü Konvertering från olja till el/biobränsle

ü Biogasproduktion

ü Cykelvägar

ü Kretsloppsparker

Huvudsaklig utvärderingsgrund:

Klimatnytta per investerad krona!



Vad kan man inte söka för?
• Ekonomiskt lönsam investering
• Investering som är elcertifikatberättigad
• Investering på anläggning som är med i ETS
• Investering som redan är påbörjad
• Demonstrationsanläggningar och 

utredningar/förstudier är svåra att få medel för 
- får bara tillgodoräkna sig den faktiska klimatnyttan av 

åtgärden.



Åtgärden ska bidra till:
• Att regionala och lokala klimatmål uppfylls
• Att öka takten i att upp nå miljömålet begränsad 

klimatpåverkan
• Att uppfylla prioriteringen om en fossiloberoende

fordonsflotta 2030
• Att uppnå visionen om att Sverige år 2050 har en 

hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären



Transporter står för 43 % av växthusgasutsläppen 
i Dalarna
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Personbilar står för 62 % av dessa utsläpp!
Utsläppen minskar, men körsträcka är densamma

Källa: Nationella emissionsdatabasen

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

100

200

300

400

500

600

700

800

200620072008200920102011201220132014

Övriga transporter

Mopeder och 
motorcyklar
Bussar

Tunga lastbilar

Lätta lastbilar

Personbilar

körsträcka

1000-ton CO2 

- 14 % sedan 
2010



Andelen miljöfordon i länet ökar

Källa: TRAFAs miljöportal
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Befintlig snabbladdningsstation
Beviljats stöd för 
snabbladdningsstation

Elbilar och snabbladdnings infrastruktur 
på gång
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Laddinfrastruktur i Klimatklivet

• Särskilt utpekat område

• Skiljer på snabbladdare (>22.1kW) 
och normalladdare (<22.1 kW)

• Skiljer på publika och icke-publika 
(för eget bruk)

• En ansökan för snabbladdare, en 
för normal, flera av samma sort på 
samma ok!

http://laddinfra.se/

http://uppladdning.nu/

http://elbildalarna.se/

www.eniro.se/



Normalladdare

Snabbladdare

Olika typer av laddare



Tänk på

• Låt syftet med platsen styra vilken laddare som väljs.

• OBS! Justering av effektabbonemang/uppsäkring kan behövas.

• Tag alltid kontakt med ditt elbolag!



Vad gäller?
• Vilken medfinansiering krävs?

Ø Normalladdare:  
Minst 50 % medfinansiering eller max 20 000 SEK stöd/laddpunkt
(ofta två per stolpe).

Ø Snabbladdare (inklusive semisnabb 22 kW): 
Max 50 % stöd.

• Publika stolpar ska vara förberedda för debitering!

• Stolpen ska ha Typ2 eller COMBO 2 laddare.

OBS - enligt skattelagstiftningen måste man vara ett elbolag 
för att ta betalt för elen!



Om ni ska söka

På naturvårdsverkets hemsida finns:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

• Ansökningsverktyget – endast öppet under omgångarna!
• Ansökningsblankett – för förberedelse.
• Förordningarna om vad som gäller.
• Beräkningsvägledning (utsläpp, livslängd, m.m.).
• Fler exempel på tidigare beviljade åtgärder.



Hur räknar man?

• Utsläpp: Klimatvärdering laddstationer
• Livslängd 15 år!
• Lönsamhetskalkyl

Och så kan ni alltid kontakta mig:
Länsstyrelsen Dalarna
Maria Saxe
010-225 03 03
maria.saxe@lansstyrelsen.se



Tack!



Vad gäller?
Där finns även förordningarna om vad som gäller:

• Klimatklivetförordningen (SFS 2015:517), och förordningen 
om ändring i förordningen (SFS 2016:358)

• De minimis – förordning om stöd av mindre betydelse

• Gruppundantagsförordningen



Normalladdare
Placering - vägg eller stolpe

Effekt: ca 3.7 kW 

Pris: ca 20 000 SEK (17 500 SEK ex moms via elbil Dalarna)

Laddtid: 8-10 h

Passar vid exempelvis bostäder och arbetsplatser!



Semisnabb laddare
Placering - vägg eller stolpe
Effekt: ca 22 kW (3-fas, 32 A, 400 V)

Pris: ca 30 000 SEK

Laddtid: 1- 3 h (om bilen klarar att ta emot 32 A - annars 7h)

Passar vid besöksparkeringar, vid exempelvis turistmål, 
köpcentrum, friluftsområden och företag!



Snabbladdare
Placering stolpe.

Effekt: ca 44- 80 kW 

Pris: ca 300 000 SEK

Laddtid: 20-30 min

Passar vid större vägar, vid mack, restaurang, affär, turistmål eller 
liknande!


