
8.2. Investeringsstöd till förnybar energi 
(delåtgärd 6.4 fokusområde 5bc)   

 

8.2.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet är 

till för att främja tillgång till och användningen av förnybar energi, samt öka 

användningen av avfall-, rest- och biprodukter till energi. Det kan till exempel 

vara teknik, utrustning och anläggningar för produktion av förnybar energi samt 

förädling av energiråvara. (delåtgärd 6.4 fokusområde 5bc) 

 

8.2.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Behovet av förnybar energi för el, värme och drivmedel är stort inom länet. Olika 

energikällor passar för olika ändamål. En del är bättre lämpade för elproduktion 

medan andra gör störst nytta som värme eller drivmedel. Länsstyrelsen Västra 

Götalands län prioriterar anläggningar med hög energieffektivitet, hög 

förädlingsgrad, hög leveranssäkerhet samt innovativa lösningar för lagring av 

energi för att skapa smarta elnät. 

Bioenergin bedöms ha en stor outnyttjad produktionspotential och fortsatt 

utveckling och investering är viktig. Energiförädling från biologiska rest- och 

biprodukter, odling av energigrödor, förädling till lätthanterligt biobränsle och 

leverans av grön el, biovärme och förnybara drivmedel är därför prioriterat. 

Solenergiteknikutvecklingen har snabbt gått framåt de senaste åren, vilket gör att 

investeringsutgifterna blivit lägre. Lönsamheten för sol-el är dock inte tillräcklig i 

dagsläget för att investering i solenergiteknik ska göras utan stödfinansiering. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att det finns stora utvecklings- och 

utbyggnadsmöjligheter för solenergin och vill därför prioritera satsningar inom 

solenergiteknik.  

Nästan alla länets större vattendrag är redan utbyggda med vattenkraft så de 

fortsatta utbyggnadsmöjligheterna bedöms små. Vattenkraften påverkar den 

ekologiska statusen i vattendragen negativt. Satsningar inom vattenkraft har därför 

låg prioritet i Västra Götalands län. 

 

8.2.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar  

Se under kapitel 4. 

Ansökan måste få minst 200 poäng för att vara med i det fortsatta urvalsarbetet. 

 

8.2.4. Urvalskriterier 

 (Delåtgärd 6.4, fokusområde 5c) 

 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 

ansökningar.  

 



Nationella och regionala urvalskriterier 

 

 

 

Bedömningsgrunder 

Nationella och regionala bedömningsgrunder 

1. Investeringen bidrar till att uppfylla specifika nationella miljö- och klimatmål. 
3 poäng: Investeringen bidrar till att öka användningen av förnybar energi 

Poängen ges till investeringar som bidrar till ökad användning av förnybar energi. Det kan 

handla om investeringar som underlättar användningen av förnybar energi, även om de inte 

direkt bidrar till en ökad produktion, exempelvis pannrum, laddningsstationer för el- eller 

gasdrivna fordon, lagerbyggnader för flis och värmekulvertar. Det kan också handla om 

investeringar som bidrar till en ökad produktion av förnybar energi, för egen förbrukning eller 

avsalu. Exempel på sådana är investeringar är vindkraft, vattenkraft, solenergi, jord- och 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

1. Investeringen bidrar 

till att uppfylla 

specifika miljö- och 

klimatmål. 

3 poäng: Investeringen bidrar till att öka användningen av 

förnybar energi 

 

+ 2 poäng: Investeringen leder till en direkt ersättning av fossil 

energi 

 

40 

2. Insatsen bidrar till 

införandet av nya 

produkter, tjänster 

eller arbetsmetoder 

(innovation). 

+1 poäng: Investeringen är ny för företaget  

 

+2 poäng: Investeringen är ny för branschen eller i området 

 

+2 poäng: Investeringstypen förväntas få stor spridning 

 

+ 3 poäng: Bi- eller restprodukter används  

10 

3. Sökanden har kunskap, 

kompetens och 

genomförande-

kapacitet för 

investeringen. 

+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt 

kompetens för att genomföra investeringen 

 

+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av 

planerad verksamhet som anställd eller egen företagare 

 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 

målbild 

 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning  

  

20 

4. Det finns ett 

identifierat regionalt 

behov av 

investeringen. 

+1 poäng: Investeringen leder även till en energibesparing eller 

effektivare energianvändning 

 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

 

+1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 

 

+1-4 poäng: Investeringen leder till förädling och produktion 

av förnybar energi eller omställning från fossil till förnybar 

energi 

 

30 

Summa viktning Max 5 poäng per kriterium räknas i summering 
 

100 



bergvärme eller bioenergi. (Investeringar kopplade till odling av energiskog hanteras inom 

fokusområde 4.1 5c och investeringar som gynnar produktionen och/eller användningen av 

biogas producerad av stallgödsel inom fokusområde 5d ). Det kan också handla om 

investeringar som ingår som en del i en biobränslekedja, exempelvis flismaskiner, teknik för 

pelletstillverkning och salixskördare. Observera att enbart företag med jordbruk, 

trädgårdsodling, eller rennäring kan söka stöd för produktion av förnybar energi för eget bruk. 

+ 2 poäng: Investeringen leder till en direkt ersättning av fossil energi  

Poängen ges till investeringar som ger en faktisk direkt minskning av användningen av fossila 

bränslen. Investeringen ska ge en slutprodukt i form av en energibärare (exempelvis värme, el, 

drivmedel eller pellets) som kan användas av företaget eller säljas till annan användare.  

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 
(innovation). 
Investeringar som har en innovativ inriktning, det vill säga som bidrar till att ta fram eller 

använda nya idéer, bör prioriteras. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en 

innovation. Det gäller bland annat för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. 

Exempel på ansökningar som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom 

modern teknik. Det kan också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av 

produkter.  

+1 poäng: Investeringen är ny för företaget 

En poäng ges om investeringen är helt ny för företaget 

+2 poäng: Investeringen är ny för branschen eller i området 

Två poäng ges till investeringar som är nya inom aktuell bransch eller i exempelvis länet.  

+2 poäng: Investeringstypen förväntas få stor spridning  

Två poäng ges om investeringen förväntas göra att fler gör motsvarande investeringar.  

+3 poäng: Bi- eller restprodukter används  

Tre poäng ges om bi-eller restprodukter används i syfte att öka användningen av bi-och 

restprodukter för energiändamål.  

Observera att den sökande maximalt kan få 5 poäng, även om totalsumman här kan bli mer.  

 

3. Sökanden har den kunskap, kompetens och genomförandekapacitet som krävs för 
att genomföra investeringen. 
+1 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig egen eller köpt kompetens för att genomföra 

investeringen 

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 

kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 

kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 

 



+2 poäng: Den som söker stöd har tillräcklig erfarenhet av planerad verksamhet som anställd 

eller egen företagare 

Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som 

företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte 

kommer att ge förväntat resultat. 

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 

En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 

Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på 

ett framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har 

här stor betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 

organisationsöverskridande.  

 

4. Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland bedömer den regionala prioriteringen utifrån nedanstående 

faktorer.  

+1 poäng: Investeringen leder även till en energibesparing eller effektivare energianvändning 

En poäng ges till anläggningar med hög energieffektivitet. Det kan vara systemlösning där både 

el och värme utvinns i samma anläggning, vilket medför att stor del av energin vid 

anläggningen kommer till användning. Exempel är att ta till vara spillvärme i samband med 

framställning av el med hjälp av biogasmotor som driver en generator. Ett annat exempel kan 

vara system som tar till varar värmen från kylprocessen i en spannmålstork. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges till företag som har en utvecklad organisation som medför hög leveranssäkerhet. 

Det kan till exempel vara företag som drivs i form av driftsbolag med flera personer, så att inte 

verksamheten är beroende av en enskild person. 

+1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning 

En poäng ges till så kallade smart elnät. Det kan vara system som medför leveranssäkerhet och 

att energin kan användas vid rätt tidpunkt genom styrning. Det kan vara lagringslösningar så 

att energin kan användas vid annan tidpunkt än då omvandlingen sker. Exempel batteri eller 

tillräckligt stort biogaslager. 

+1-4 poäng: Investeringen leder till förädling och produktion av förnybar energi eller 

omställning från fossil till förnybar energi 

En poäng ges för varje förädlingssteg vid omvandling av energin, vilket innebär 

en till tre poäng. Satsning med en hög förädlingsgrad är prioriterad. Energi som 

omvandlas från exempelvis rest- och biprodukter till färdig värme får två poäng 

eftersom det är en förädling i två steg.  



 

Förädlingsgraden värderas enligt följande steg: 

1. Drivmedel och el 

2. Värme 

3. Pellets, briketter, flis och likvärdiga produkter 

4. Rest- och biprodukter, odlade energiråvaror, halm 

En poäng ges om satsningen avser bio- eller solenergi. 

 

8.2.5. Investeringar som inte prioriteras regionalt 

I Västra Götalands län finns det inte några ytterligare regionala prioriteringar. 

 

8.2.6. Stödnivå 

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 200 000 euro per stödmottagare. Det 

motsvarar ca 1 800 000 kronor. 

Växelkursen som ska användas fastställs årligen enligt artikel 34 i kommissionens delegerade 

förordning 907/2014. 

Stödnivån ska vara 40 procent av stödberättigande utgifter upp till högsta 

stödbelopp. 

En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet 

inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden 

räknas från den först inkomna ansökan. 

Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 

betydelse. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått 

under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 

200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående 

beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.  

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i 

stödberättigande utgifter. 

 


