Klimatklivet
Klimatklivet är ett lokalt investeringsstöd som runt om i Sverige har bidragit med medel till
över 3200 projekt. Naturvårdsverket bedömer att det förväntas leda till utsläppsminskningar
med motsvarande drygt 1,45 miljoner ton koldioxid per år. Stödet är viktigt för att skapa
kraftfulla utsläppsminskningar i alla samhällssektorer och det kompletterar andra styrmedel
såsom koldioxidskatten. Regeringen föreslår att anslaget för klimatinvesteringar förstärks
med 1,16 miljarder kronor vilket innebär att det kommer att uppgå till nästan 2 miljarder
kronor för 2020.
Nästa ansökningstillfälle är 24 september – 23 oktober 2019. Det finns ännu inga planerade
ansökningsomgångar 2020, men regeringens budgetproposition för året föreslår att anslaget
för klimatinvesteringar mer än fördubblas.

Fordon och arbetsmaskiner
Det går att söka stöd från Klimatklivet för investeringar i en fossilfri fordonsflotta. Vid inköp
av fordon eller andra arbetsmaskiner beräknas klimatnyttan utifrån
investeringsmerkostnaden. Klimatnyttan för att investera i ett fordon som exempelvis drivs
av ett förnybart drivmedel beräknas då mot merkostnaden, alltså skillnaden mellan det
traditionellt fossila alternativet och det klimatsmarta alternativet

Stöd till laddningsstationer
Vill du ansöka om stöd för att installera laddningsstation hittar du information om det på vår
sida om laddningsstationer för elbilsladdning. Informationen på sidan länkar vidare till de
olika stödtyperna för laddningsstationer och vänder sig till företag och organisationer såväl
som privatpersoner.

Från olja till pellets
Att konvertera bort olja mot förnybart är en viktig åtgärd. Det kan ske inom olika sektorer. I
den nya förordningen är lantbruket ett utpekat område och prioriteras vid likvärdiga
ansökningar. Flera lantbrukare i landet använder fossil olja för att värma byggnader på
gården samt för torkning av skörden. Genom att investera i en pelletspanna som ersättning
till oljepannan minskar gården både sina utsläpp och utgifter. Klimatnyttan för dessa
investeringar är normalt hög och många ansökningar för energikonverteringar har beviljats i
landet.

Vad har andra sökt för?
Stödet har getts till många olika åtgärder under de senaste åren. Här kommer några
exempel:

•
•
•
•
•
•
•

Tillvaratagande av restvärme
Energikonverteringar. Uppgraderingar av äldre teknik (t.ex. oljepannor) till
bergvärme, pellets, flis eller halm
Anläggningar för ökad återvinning eller produktion av biogas
Inköp av fossilfria arbetsmaskiner
Åtgärder för minskade utsläpp av metan eller lustgas
Tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel
(HVO)
Installation av laddstationer för elfordon på publika platser

För fler exempel, se:
www.sverigesmiljomal.se/atgardsomraden/klimatklivet/

Hur mycket stöd kan man få?

Företag
Laddstationer

• Upp till 70 % av
totalkostnaden*

• Upp till 50 % av totalkostnaden

Övriga t.ex.

kommuner,
regioner,
organisationer

• Upp till 50 % av totalkostnaden
Åtgärden avgör stödnivån, läs mer på
Naturvårdsverkets hemsida!

Så går det till att söka stöd
En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via webbformulär som finns tillgängligt under
särskilda ansökningsomgångar. Mer information om tider när Klimatklivet har öppet för
ansökan hittar du på webbsidan via länken https://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

