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Klimatklivet

Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för energi och klimat

Lina Tillby
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Sveriges
långsiktiga
klimatmål:

Nettonoll 2045, 
negativa utsläpp

därefter

Klimatklivet – för ett klimatsmart samhälle

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

6,5 miljarder kronor ska 
investeras 2021-2026

Kompletterar andra 
styrmedel

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.

Hittills i Östergötland: ca 
200 beviljade ansökningar = 
537 miljoner  sedan 2015
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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 elcertifikat

berättigar till bonus så som klimatbonusbil

har påbörjat åtgärden innan beslut om stöd.

Klimatklivsförordningen (2015:517) om stöd till lokala 
klimatinvesteringar

Hur mycket stöd kan en åtgärd få?

Stöd till företag kan ges utifrån statsstödsregler.

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

Stödet utgör i snitt 44 % av investeringskostnaden, som mest kan man 
få 70 % av investeringskostnaden. 

Stöd får ges i den omfattning som krävs för att åtgärden ska 
genomföras, dock högst 50 % av investeringskostnaden för andra 
sökande som inte är företag. 
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Hur går ansökan till?

Besök lansstyrelsen.se och naturvardsverket.se/klimatklivet. 

Digitalt ansökningsverktyg - finns på  länsstyrelsens webbplats, 
gå igenom frågorna först. 

Länsstyrelsen yttrar sig och Naturvårdsverket fattar beslut. 
Kommunikation sker främst med Länsstyrelsen. 

Ansökningsomgångar kvar 2021: 

8 - 18 november kl. 16.30

Troligtvis tre ansökningsomgångar under 2022 men inget 
spikat ännu 

Håll utkik på Naturvårdsverkets webbsida för information om 
nya ansökningsomgångar 
www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Var med och minska 
utsläppen!

2,3 miljarder ska investeras 
under 2021

http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
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Gå från ord 
till handling

Jordbruk
Resultat 2015–mars 2021

400 av ca 700 inkomna 
ansökningar beviljade

Totalt beviljade belopp 600 
miljoner kr 

Åtgärderna beräknas minska 
utsläppen med 86 800 ton 
CO2ekv/år



2021-11-08

6

Jordbruk – exempel på åtgärder
Konverteringar, t ex:

• spannmålstorkar

• uppvärmning av djurstallar 
och växthus

• elektrifiering av 
bevattningssystem

Gödsel 

• elektrifiering av 
gödselomrörare

• pumpning (istället för 
transport)

Foderhantering

• elektrifiering av foder- och 
strövagnar

• utfodringssystem

Lärande exempel:
Klimatklivet - Sveriges miljömål 

(sverigesmiljomal.se)

Eldriven fodervagn gav klimatnytta och 

bättre miljö för djur och människor -

Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)

Biobränslen

Exempel på åtgärder som fått stöd: 
produktion av biogas och andra 
biodrivmedel, restprodukter från industri 
används till att framställa flytande 
biodrivmedel

Ger förutsättningar för att tanka hållbart 

50 åtgärder rör anläggningar för 
produktion av biogas och andra 
biodrivmedel

187 tankstationer med förnybara 
drivmedel

Åtgärder inom denna kategori beräknas 
minska utsläppen med 788 000 ton 
koldioxid per år

https://www.sverigesmiljomal.se/atgardsomraden/klimatklivet/
https://www.sverigesmiljomal.se/larande-exempel/eldriven-fodervagn-gav-klimatnytta-och-battre-miljo-for-djur-och-manniskor/#video-4438
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Fordon – två exempel 

Beviljad

Eldrivet utfodringssystem till mjölkproduktion med eldriven fodervagn och 
och eldriven minilastare.  Total investeringskostnad  1.165 000 kr, fick stöd för 
stöd för 480.000 kr

Avslag

Inköp av eldriven lastmaskin då den gamla dieseldrivna maskinen var uttjänt. 
uttjänt. Avslag på grund av för låg klimatnytta. 

Fordon forts.

Största problemet med att söka för elfordon inom 
lantbruket är kvoten  - risk för låg klimatnytta på eldrivna 
lastmaskiner. 

Ansökningar inne som inväntar beslut av 
Naturvårdsverket 

Viktigt att tänka på vid  avslag- kanske bättre lycka 
nästa gång? 



2021-11-08

8

Att tänka på om man söker för åtgärder 
kopplat till fordon

• Redovisa tidplan. Beskriv när beställning/leverans planeras och 
när i tid kostnader förväntas uppstå

• Styrkt merkostnad. Tydliggör vad som är merkostnaden, dvs. 
kostnadstillägget för klimatinvesteringen. Exempel: för en ny 
en ny biogaslastbil utgör skillnaden mellan en ny ”fossil” lastbil 
lastbil och en ny biogaslastbil merkostnaden. Stöd ges då till en 
då till en procentsats av merkostnaden. 

• Korsträcka, bränsleförbrukning och livslängd 

• Gasblandning för gasfordon. Ange förväntad procentuell 
gasbladning av natur- och biogas för flytande fordonsgas

Klimatpremie för miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner

Vilka fordon är stödberättigade?

• Tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5 ton, som drivs 
enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en 
bränslecell, ett batteri eller en extern källa.

• Lastbilar som drivs av en kombination av ovanstående 
bränslen är också stödberättigad, exempelvis en laddhybrid
som drivs av el och bioetanol.

• Eldrivna arbetsmaskiner med en nettoeffekt över 75 kW. 
Arbetsmaskinerna delas in i motorredskap och traktorer 
enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Fordonen får drivas 
enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller 
en extern källa.
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Naturvårdsverkets webbplats

Här finns information: 

Vem kan söka pengar

Hur man går tillväga

Mallar och beräkningsexempel

Inspirationsfilmer

Kontaktuppgifter 

E-post Klimatklivet Östergötland: 
klimatklivet.ostergotland@lansstyrelsen.se

Lina Tillby, lina.tillby@lansstyrelsen.se, 010-223 54 58

Oskar Klingvall oskar.klingvall@lansstyrelsen.se, 010-223 54 35

Helena Engström helena.engstrom@lansstyrelsen.se, 010-223 54 67
54 67

Susanne Claesson susanne.claesson@lansstyrelsen.se, 010-223 54 76
54 76

mailto:klimatklivet.ostergotland@lansstyrelsen.se
mailto:lina.tillby@lansstyrelsen.se
mailto:oskar.klingvvall@lansstyrelsen.se
mailto:helena.engstrom@lansstyrelsen.se
mailto:susanne.claesson@lansstyrelsen.se
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naturvardsverket.se/klimatklivet

Bästa klimatnytta vinner!


