
investeringskostnaden, vilket 

motsvarar drygt 1,8 miljoner kronor.  

 

 

 

 

 

 

Klimatinvestering på 

gården? Här finns pengar 

att söka! 
 

 

 

 

 

Bäst klimatnytta vinner! 
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VISSTE DU ATT..? 

Det satsas just nu stort på 

Klimatklivet, vilket innebär 

mycket pengar att söka för!   



Vem kan söka? 

Alla förutom privatpersoner kan söka stödet, till exempel företag, 

kommuner, organisationer och stiftelser.  

 

Vad kan du söka för? 
Åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan få stöd från 

Klimatklivet. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen 

per investerad krona prioriteras. 

Åtgärder som handlar om utsläppsrätter eller är berättigade till  

elcertifikat kan inte få stöd ur Klimatklivet. Därför kan du inte söka 

för till exempel elproduktion med hjälp av solenergi. Du kan inte 

heller få stöd för en påbörjad åtgärd. 

  

Vad har andra sökt för? 

Stödet har getts till många olika åtgärder under de senaste åren. Här 

kommer några exempel: 

• Ersätta oljepanna med bergvärme, träpellets, fastbränslepanna 

• Ansluta spannmålstork till fjärrvärme 

• Simulatorbaserad undervisning i körteknik 

• Laddstation för elbilar och elbussar 

• Tankstation för biogas 

• Produktion av biogas 

• Gasutsläpp och lustgasdestruktion 

 

Du kan söka för alla idéer, stora som små! 

 

 



Fordon & arbetsmaskiner 

Det går att söka stöd från Klimatklivet för att investera 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.  

 

 

Klimatpositiv värme och biokol 
Som ett komplement till gårdens befintliga flispanna ska ett 

lantbruksföretag investera i en biokolanläggning. Denna ska, förutom 

att producera värme, även generera cirka 130 ton biokol per år. Biokol 

kan i sin tur användas som till exempel jordförbättringsmedel. Det är 

även intressant i försök där det blandas i ströbäddar och foder. Så 

förutom att värmen kommer av förnybar energi är åtgärden också 

innovativ och får ett stöd motsvarande 50 procent av 

investeringskostnaden, vilket motsvarar drygt 1,8 miljoner kronor.  
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Så här söker du 
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 dec) 

Observera att det kommer fler ansökningstillfällen 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.  

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

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

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

Jannicke Hellberg  jannicke.hellberg@lansstyrelsen.se, 010-224 52 42 
 

 

Mellan åren 2018-2020 kommer 6,7 

miljarder kr delas ut till åtgärder inom 

Klimatklivet.  Syftet är att minska 

utsläppen av växthusgaser på regional 

och lokal nivå. 
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