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Så fungerar Klimatklivet – dagens program

Vad är Klimatklivet och vilka åtgärder har fått stöd? 

Hur fungerar Klimatklivet?

Tid för frågor, erfarenheter och idéer – 30 minuter





Miljömålet
Begränsad klimatpåverkan: 

Halten av växthusgaser i atmosfären 

ska i enlighet med FN:s ramkonvention 
för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig.



Var med och minska 
utsläppen!

2,7 miljarder ska investeras 
under 2022



Klimatklivet – för ett klimatsmart samhälle

9-10 miljarder kronor i 

klimatinvesteringar 2022-2026

Stöd ges till klimatinvesteringar 

i kommuner, regioner, företag och 
organisationer.

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.



Klimatklivets totala stöd
Resultat 2015– december 2021

Ca 9 830 ansökningar sedan 2015

4 190 åtgärder har fått stöd

Totalt 9,0 miljarder kronor har beviljats av 
total investering på 21,6 miljarder

Över 75 procent av stödet till företag

Stödet utgör i snitt 41 procent av investeringskostnaden

Förväntas minska utsläppen med 1,8 miljoner 

ton CO2 ekvivalenter, per år



Klimatklivets stöd
till åtgärder inom lantbruket



Jordbruk
Resultat 2015–december 2021

511 av 1 160 inkomna ansökningar beviljade

Totalt beviljat belopp 882 miljoner kronor

Åtgärderna beräknas minska utsläppen med 
106 000 ton CO2-ekvivalenter/år

Exempel på åtgärder som fått stöd: 
framförallt byte till förnybara bränslen i 

pannor. Biokolspannor. Även 

biogasproduktion från gödsel.

Senaste åren allt fler ansökningar för byte till 

eldrivna arbetsmaskiner och pumpar.



Åtgärder inom jordbruket som beviljats 
stöd från Klimatklivet – hittills!
Resultat 2015–december 2021
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Antal beviljade åtgärder, typ av åtgärd inom jordbruket

Utsläppsminskning biogas: 
50 900 ton CO2e/år

Utsläppsminskning energikonvertering: 
47 800 ton CO2e/år



Elektrifiering minskar fossilberoendet

Minskar utsläppen av klimatgaser.

Ökad konkurrenskraft och självförsörjningsgrad.

Minskar ofta driftskostnader och servicebehov.

Bättre arbetsmiljö för lantbrukare och lugnare stallar med 

renare luft för djuren.

Till exempel foderblandare, el-lastare, bevattningspumpar 

och gödselpumpar.

Energimyndighetens klimatpremie – eldrivna 

arbetsmaskiner med minst 15 kW effekt och 
miljöarbetsmaskiner.

Se gärna film: Eldriven fodervagn gav klimatnytta och bättre 
miljö för djur och människor - Sveriges miljömål

https://sverigesmiljomal.se/larande-exempel/eldriven-fodervagn-gav-klimatnytta-och-battre-miljo-for-djur-och-manniskor/


Gödsel blir till klimatsmart fordonsbränsle på 
Gotland

Brogas AB har fått investeringsstöd från Klimatklivet 

för att bygga ut sin biogasanläggning och fördubbla 
sin produktion. 

Bedöms minska utsläppen med över 3 000 ton 
koldioxid per år. Det motsvarar 2,2 miljoner mil med 

bil på fossilt drivmedel. 

Bidrar till omställningen och ökar både 

landsbygdernas konkurrenskraft  och Sveriges 

självförsörjningsgrad.

Se film här: Gödsel blir till klimatsmart 

fordonsbränsle på Gotland | Naturvårdsverket -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=lNy3CgZB5-8


Klimatklivet kan nu ge stöd till 
elproduktion från biogas

Nu möjliggörs stöd till elproduktion från biogas som har 

producerats genom rötning och som omvandlas till el i stationära 
anläggningar. För övrig elproduktion från solceller, vindkraft med 

mera så kommer det inte vara möjligt att ge stöd. 

Klimatklivsförordningen 6 a § Stöd får ges till en åtgärd som 

avser investering i en anläggning för elproduktion endast om 

elproduktionen baseras på biogas som

1. har producerats genom rötning, och

2. omvandlas till el i stationär motor.

Den nya klimatklivsförordningen träder i kraft den 18 januari



Stödnivå och stödberättigande kostnad

Åtgärder kommer fattas inom artikel 41 i gruppundantagsförordningen.

Maximal stödnivå är 45 % för stort företag. För litet respektive medelstort är 

det möjligt att höja stödnivån med 20 % respektive 10 %.

Stödberättigande kostnad: investeringsmerkostnader som är nödvändiga för 

att främja produktionen av energi från förnybara energikällor.

Både kostnad för biogasproduktion och kostnad för elproduktionsdelen kan 

vara stödberättigande. 

Vår utsläppsfaktor för biogas är inte helt anpassad för elproduktion och till 

att ta hänsyn i tillräcklig grad till minskade metanutsläpp. Vi är öppna för att 

kolla igenom de underlag som sökande bifogar till sin utsläppsberäkning. Till 
ansökningsomgångar efter feb har vi eventuellt tydligare vägledning i frågan.   

Biogasstöd



Hur fungerar Klimatklivet? 



Ur förordningen (2015:517) om 
stöd till lokala klimatinvesteringar

Stöd ska i första hand ges till den eller de åtgärder som 

bedöms ge den största varaktiga minskningen av utsläpp 
av växthusgaser per investeringskrona. 

Om minskningen av utsläpp av växthusgaser är likvärdiga 
för flera ansökningar, ska hänsyn tas till åtgärdernas 

möjlighet att bidra till: 

1. att minska utsläpp av växthusgaser inom jordbruket,

2. spridning av teknik och till marknadsintroduktion och

3. effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och 

sysselsättning. 

4§



Vilka får inte 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

berättigar till bonus, såsom klimatbonusbil

huvudsakligen avser marknadsföring

huvudsakligen avser informationsåtgärder 

har påbörjats innan beslut om stöd eller

åtgärder som gäller elproduktion, förutom för anläggningar för elproduktion från 

biogas som producerats genom rötning och omvandlas till el i en stationär motor.



Hur mycket stöd kan en åtgärd få?

Stöd till företag kan ges utifrån EU:s statsstödsregler.

Stöd kan utbetalas enligt de minimis-förordningen och enligt gruppundantagsförordningen.

Stöd får ges i den omfattning som krävs för att åtgärden ska genomföras, dock högst 50 % av 
investeringskostnaden för andra sökande än företag.

Företag kan som mest få 70 % av investeringskostnaden enligt förordningen.

När det gäller laddstationer kan man som mest få 50 %.

I praktiken har stödet varit i snitt 41 % av investeringskostnaden i de hittills beviljade projekten, 

och närmare 50 % för åtgärder inom lantbruket.



Hur går ansökan till?

Tips inför ansökning: 

Besök lansstyrelsen.se och naturvardsverket.se/klimatklivet. 

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

Vänd dig till din länsstyrelse för frågor inför ansökan.

Digitalt ansökningsverktyg - finns på  länsstyrelsens webbplats, gå igenom frågorna 

först. 

Ansökningsomgångar 2022: 

Ansökningsperiod 1: 10 februari–28 februari

Ansökningsperiod 2: 3 maj–18 maj

Ansökningsperiod 3: 23 augusti–8 september



Vem gör vad?

LÄNSSTYRELSERNA

Tar emot ansökan och lämnar 

yttrande till Naturvårdsverket

Tillför regionalt kontaktnät och 

kunskap om regionala planer och 

program

Svarar på frågor om ansökan 

Uppföljning av åtgärder

Främjar och vägleder länets aktörer 
för effektiva klimatinvesteringar

NATURVÅRDSVERKET

Prövar ansökningarna och beslutar om stöd

Betalar ut pengar

Följer upp genomförandet inkl. platsbesök

ENERGIMYNDIGHETEN, JORDBRUKSVERKET
M.FL.

Stöd i bedömningar, vägledning



Naturvårdsverkets webbplats

Här finns information: 

Vem kan söka pengar

Hur man går tillväga

Mallar och beräkningsexempel

Inspirationsfilmer



Tid för frågor

• Hur ser vi till att lantbrukare som 
behöver stöd för att minska utsläppen 
känner till möjligheten till stöd?



naturvardsverket.se/klimatklivet

Bästa klimatnytta vinner!


	Strukturera bokmärken
	Så fungerar Klimatklivet
	Så fungerar Klimatklivet 
	Miljömålet
	Klimatklivet 
	Klimatklivets totala stöd
	Klimatklivets
	till åtgärder inom lantbruket
	Jordbruk
	Åtgärder inom jordbruket som beviljats 
	Elektrifiering minskar fossilberoendet
	Gödsel blir till klimatsmart fordonsbränsle på 
	Klimatklivet kan nu ge stöd till 
	Stödnivå och stödberättigande kostnad
	Hur fungerar Klimatklivet? 
	Ur förordningen (2015:517) om 
	Vilka får inte stöd?
	Hur mycket stöd kan en åtgärd få?
	Hur går ansökan till?
	Vem gör vad?
	Naturvårdsverkets
	Tid för frågor
	Bästa klimatnytta vinner!




