
 

 

 

 

 

 

Klimatklivet - vad är det? 

Klimatklivet är ett investeringsstöd som går att söka för åtgärder som minskar 

utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige. De investerade 

medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona. Spridning 

av teknik, marknadsintroduktion och positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, 

hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. Klimatklivet kommer 

att pågå till år 2020, och 1,7 miljarder kommer att delas ut under 2018. 

 

Vad kan du söka för?  

• Energikonvertering - fasa ut fossil energi 

• Tankstationer för förnybara drivmedel (ex. biogas och HVO) 

• Installation av laddstationer för elfordon 

• Tillvaratagande av spillvärme eller deponigas 

• Biogasanläggningar 

• Inköp av fordon (stöd för merkostnad av klimatsmartare alternativ) m.m.  

 
 

Vad kan du inte söka för? 

Du kan inte söka stöd för åtgärder som 

- måste genomföras enligt lag eller tillstånd 

- är berättigade till elcertifikat (ex. elproduktion med hjälp av solenergi) 

- innebär marknadsföring av en viss produkt 

- påbörjats innan beslut om stöd 

- har en kortare återbetalningstid än fem år (utan stöd) 



Hur mycket stöd går att få? 

 
   *Enligt Gruppundantagsförordningen ligger stödnivåerna på mellan ca 30–50 %. Mer att läsa 

om stöd till företag finns på Naturvårdsverkets hemsida. 

 

Biogasanläggning för fiskberedningsindustrins avfall – Rena Hav: 

Kungshamnsföretaget Rena Hav har 

beviljats 33,7 miljoner från 

Klimatklivet, för nybyggnation av en 

biogasanläggning som på ett cirkulärt 

sätt använder sig av avfall från lokala 

fiskberedningsindustrier. Förutom 

produktion av biogas renas även 

processvatten, och planer finns på en 

intilliggande landbaserad 

fiskodlingsverksamhet. Tydlig synergi 

finns också med Orkla Foods 

fiskindustrianläggning, som beviljats 

Klimatklivetstöd för att demontera 

befintliga oljepannor och ersätta 

dessa med en ny energicentral för att 

kunna ta emot biogas producerad av 

Rena Hav.  

•De minimisförordningen max 70 %

•Gruppundantagsförordningen ca 30-50 %*Företag

•max 50 % i stödLaddstationer

•max 50 % i stöd
Övriga (t.ex. 

kommuner, regioner, 
organisationer
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Vem kan söka?  
Alla förutom privatpersoner kan söka stödet, till exempel företag, kommuner, 

organisationer och stiftelser. 
 

 

Så här söker du  
Ansökan gör du i ett digitalt verktyg på Naturvårdsverkets hemsida när 

ansökningsperioden är öppen. Gå in på www.naturvardsverket.se/klimatklivet för 

mer information om hur du går tillväga. Du kan även besöka Länsstyrelsens 

webbplats för att läsa mer, se www.lansstyrelsen.se/vastragotaland och klicka dig 

vidare till Klimatklivet.  

 

Återstående ansökningsomgångar under 2018: 

• 27 augusti – 27 september (beslut i december) 

 

Fler ansökningsomgångar kommer under 2019, men exakta datum för dessa är 

ännu inte satta. 
 

 

Har du frågor?  
 
Du får gärna kontakta någon av oss om du har några frågor eller funderingar.  

 
Annah Lintorp annah.lintorp@lansstyrelsen.se, 010-224 43 44 

Helena Sandmer helena.sandmer@lansstyrelsen.se, 010-224 45 48 

Jan Mastera  jan.mastera@lansstyrelsen.se, 010-224 51 43  

Lina Hadartz lina.hadartz@lansstyrelsen.se, 010-224 46 64 
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