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Utlysning: medel till lokala och regionala miljö- och 
klimatåtgärder i Värmland 2018 
 
Länsstyrelsen Värmland utlyser medel till lokala och regionala aktörer 
för åtgärder inom ramen för arbetet för klimatanpassning samt miljö-, 
energi- och klimatmål. 
Sista ansökningsdatum i första sökomgången är 21 september 2018. 
 

Bakgrund 
Våren 2018 tecknade Länsstyrelsen Miljööverenskommelser med ett antal 
kommuner och landstinget i Värmland. I överenskommelserna pekar de 
tecknade organisationerna ut vilka åtgärder inom arbetet med 
klimatanpassning och miljömål (som inkluderar minskad klimatpåverkan) de 
avser att genomföra. Länsstyrelsen vill nu stödja genomförandet av 
Miljööverenskommelserna genom att utlysa medel för åtgärder. 

Även andra åtgärder inom ramen för arbetet för klimatanpassning samt 
miljö-, energi- och klimatmål kan få stöd. Se kriterier för respektive område. 

Länsstyrelsen har i denna utlysning samlat anslag för tre områden: klimat-
anpassning, miljömål samt energiomställning och minskad klimatpåverkan. 
Ansökningsförfarandet är gemensamt för stöd från alla tre områden. 
Däremot skiljer sig prioriteringar och bedömningskriterier för stöd från 
respektive anslag. Länsstyrelsen bedömer ifrån vilket anslag stöd kan ges. 

 

Vem får söka om medel? 
Offentliga organisationer, ideella föreningar, stiftelser, myndigheter och 
företag som verkar i Värmland är välkomna att söka stöd. Åtgärder inom 
Miljööverenskommelserna är dock prioriterade. 
 

För vad kan man söka medel? 
Åtgärder som syftar till att genomföra åtgärder som bidrar till det regionala 
arbetet för klimatanpassning, energiomställning och minskad klimatpåverkan 
samt miljömål. Åtgärderna söks i form av projekt. Prioritering för de tre 
områdena beskrivs nedan.  
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Projekt inom klimatanpassning 
Projekt som kan få stöd:  

• I första hand åtgärder som finns upptagen i Miljööverenskommelse 
med Länsstyrelsen 

• I andra hand för åtgärder som är med i Länsstyrelsens handlingsplan 
för klimatanpassning 

• I tredje hand övriga projekt som bidrar till klimatanpassningsarbetet. 
 

Klimatanpassning – att planera och agera för att anpassa  samhället till ett 
förändrat klimat. Kan vara förebyggande åtgärder för att lindra negativa effekter 
men även åtgärder för att ta vara på möjligheter. Klimatanpassning är inte något 
alternativ till att minska utsläppen av växthusgaser, utan ett komplement för att 
möta förändringar vi inte kan förhindra. 

 
Projekt inom energiomställning och minskad klimatpåverkan 

Projekt som kan få stöd: 

• Åtgärder upptagna i Miljööverenskommelse med Länsstyrelsen, 
inom fokusområde Minskad klimatpåverkan. 

• Åtgärder som bidrar till genomförandet av Aktivitetsplan för 
fokusområde hållbara transporter. PDF 

• Aktiviteter som bidrar till framtagandet av en ny regional energi- och 
klimatstrategi och/eller att uppmärksamma regionala och nationella 
energi- och klimatmål. 

Energiomställning och minskad klimatpåverkan – att ställa om samhället till 
effektivare energianvändning, förnybar energi och minskade utsläpp av 
växthusgaser. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att leda och samordna arbetet med att 
i dialog med andra aktörer i respektive län ta fram en ny långsiktig regional energi- 
och klimatstrategi som ska ge vägledning i arbetet. 

 
Projekt inom arbetet för de nationella miljökvalitetsmålen. 

Projekt som kan få stöd: 

• I första hand de åtgärder inom miljööverenskommelser som inte kan 
finansieras av anslag för klimatanpassning eller energi- och klimat.  

• Övrigt åtgärder som bidrar till genomförandet av regionalt 
åtgärdsprogram för miljömålen 2018-2020 

Miljömålsarbetet – det svenska miljömålssystemet består av ett övergripande 
generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet handlar om att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö. Och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Länsstyrelsen i 
Värmlands följer årligen upp miljömålen samt stöttar länets aktörer i 
miljömålsarbetet. 
  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3da1c377162bd90d9ee2d09/1526068481613/Regional-handlingsplan-klimatanpassning-rapport-2014.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3da1c377162bd90d9ee2d09/1526068481613/Regional-handlingsplan-klimatanpassning-rapport-2014.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9443d8/1535977359128/Aktivitetsplan%20fokusomr%C3%A5de%20H%C3%A5llbara%20transporter.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9443d8/1535977359128/Aktivitetsplan%20fokusomr%C3%A5de%20H%C3%A5llbara%20transporter.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/stat-och-kommun/miljo/miljomal/miljooverenskommelser-i-varmland.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/tjanster/publikationer/atgarder-for-ett-hallbart-varmland---regionalt-atgardsprogram-for-miljomalen-2018-2020.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/tjanster/publikationer/atgarder-for-ett-hallbart-varmland---regionalt-atgardsprogram-for-miljomalen-2018-2020.html
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Hur mycket stöd går att söka?  
Minsta projektstorlek är 10 000 kr, men vi ser gärna projekt på över 100 000 
kr. Sammanlagt finns drygt en halv miljon kronor som kan lämnas som 
bidrag till lokala och regionala åtgärder. Inom klimatanpassning finns mest 
bidrag att fördela. 

Stöd kan sökas för upp till 100 % av kostnaderna. Stödet kan täcka t.ex. 
kostnader för lön, material och köpta tjänster. 

 
Hur söker man medel? 
En kortfattad projektplan (max en A4) ska lämnas in till 
varmland@lansstyrelsen.se, med kopia till  karin.de.beer@lansstyrelsen.se, 
ange ”Ansökan lokala och regionala miljö- och klimatåtgärder” i 
rubrikraden. 

Projektplanen ska innehålla: 

1. Syfte och mål med projektet 

2. Kort beskrivning av projektets genomförande 

3. Sökt belopp, eventuell medfinansiering och beskrivning av hur 
bidraget ska användas 

4. Kontaktuppgifter till kontaktperson och (om bestämt) projektledare 

5. Bg/Pg-konto för utbetalning, samt kontoinnehavarens namn och 
organisationsnummer.  

Sista ansökningsdatum i första sökomgången är 21 september 2018.  
Finns medel kvar att fördela efter första bedömningsomgången kommer 
Länsstyrelsen bedöma inkomna ansökningar löpande. 

 

Bedömning och villkor 
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av vilka 
ansökningar som ska beviljas stöd. Villkor för användning av beviljat stöd 
kommer att fastställas i Länsstyrelsens beslut.  

Bidraget ska förbrukas eller vara uppbokat under 2018. Projekten ska 
redovisas till Länsstyrelsen Värmland senast 15 januari 2019. 

 

Kontakt 
Klimatanpassningssamordnare Karin de Beer: 

010-224 74 36; karin.de.beer@lansstyrelsen.se 

Klimat- och energistrateg Jörgen Persson:  

010-224 74 61; jorgen.s.persson@lansstyrelsen.se 

Miljömålssamordnare Margareta Wallsten: 

010-224 7452; margareta.wallsten@lansstyrelsen.se 

mailto:varmland@lansstyrelsen.se
mailto:%20karin.de.beer@lansstyrelsen.se
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Utlysning: medel till lokala och regionala miljö- och klimatåtgärder i Värmland 2018



Länsstyrelsen Värmland utlyser medel till lokala och regionala aktörer för åtgärder inom ramen för arbetet för klimatanpassning samt miljö-, energi- och klimatmål.

Sista ansökningsdatum i första sökomgången är 21 september 2018.



Bakgrund

Våren 2018 tecknade Länsstyrelsen Miljööverenskommelser med ett antal kommuner och landstinget i Värmland. I överenskommelserna pekar de tecknade organisationerna ut vilka åtgärder inom arbetet med klimatanpassning och miljömål (som inkluderar minskad klimatpåverkan) de avser att genomföra. Länsstyrelsen vill nu stödja genomförandet av Miljööverenskommelserna genom att utlysa medel för åtgärder.

Även andra åtgärder inom ramen för arbetet för klimatanpassning samt miljö-, energi- och klimatmål kan få stöd. Se kriterier för respektive område.

Länsstyrelsen har i denna utlysning samlat anslag för tre områden: klimatanpassning, miljömål samt energiomställning och minskad klimatpåverkan. Ansökningsförfarandet är gemensamt för stöd från alla tre områden. Däremot skiljer sig prioriteringar och bedömningskriterier för stöd från respektive anslag. Länsstyrelsen bedömer ifrån vilket anslag stöd kan ges.



Vem får söka om medel?

Offentliga organisationer, ideella föreningar, stiftelser, myndigheter och företag som verkar i Värmland är välkomna att söka stöd. Åtgärder inom Miljööverenskommelserna är dock prioriterade.



För vad kan man söka medel?

Åtgärder som syftar till att genomföra åtgärder som bidrar till det regionala arbetet för klimatanpassning, energiomställning och minskad klimatpåverkan samt miljömål. Åtgärderna söks i form av projekt. Prioritering för de tre områdena beskrivs nedan. 



Projekt inom klimatanpassning

Projekt som kan få stöd: 

· I första hand åtgärder som finns upptagen i Miljööverenskommelse med Länsstyrelsen

· I andra hand för åtgärder som är med i Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning

· I tredje hand övriga projekt som bidrar till klimatanpassningsarbetet.



Klimatanpassning – att planera och agera för att anpassa  samhället till ett förändrat klimat. Kan vara förebyggande åtgärder för att lindra negativa effekter men även åtgärder för att ta vara på möjligheter. Klimatanpassning är inte något alternativ till att minska utsläppen av växthusgaser, utan ett komplement för att möta förändringar vi inte kan förhindra.



Projekt inom energiomställning och minskad klimatpåverkan

Projekt som kan få stöd:

· Åtgärder upptagna i Miljööverenskommelse med Länsstyrelsen, inom fokusområde Minskad klimatpåverkan.

· Åtgärder som bidrar till genomförandet av Aktivitetsplan för fokusområde hållbara transporter. PDF

· Aktiviteter som bidrar till framtagandet av en ny regional energi- och klimatstrategi och/eller att uppmärksamma regionala och nationella energi- och klimatmål.

Energiomställning och minskad klimatpåverkan – att ställa om samhället till effektivare energianvändning, förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att leda och samordna arbetet med att i dialog med andra aktörer i respektive län ta fram en ny långsiktig regional energi- och klimatstrategi som ska ge vägledning i arbetet.



Projekt inom arbetet för de nationella miljökvalitetsmålen.

Projekt som kan få stöd:

· I första hand de åtgärder inom miljööverenskommelser som inte kan finansieras av anslag för klimatanpassning eller energi- och klimat. 

· Övrigt åtgärder som bidrar till genomförandet av regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2018-2020

Miljömålsarbetet – det svenska miljömålssystemet består av ett övergripande generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet handlar om att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö. Och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Länsstyrelsen i Värmlands följer årligen upp miljömålen samt stöttar länets aktörer i miljömålsarbetet.




Hur mycket stöd går att söka? 

Minsta projektstorlek är 10 000 kr, men vi ser gärna projekt på över 100 000 kr. Sammanlagt finns drygt en halv miljon kronor som kan lämnas som bidrag till lokala och regionala åtgärder. Inom klimatanpassning finns mest bidrag att fördela.

Stöd kan sökas för upp till 100 % av kostnaderna. Stödet kan täcka t.ex. kostnader för lön, material och köpta tjänster.



Hur söker man medel?

En kortfattad projektplan (max en A4) ska lämnas in till varmland@lansstyrelsen.se, med kopia till  karin.de.beer@lansstyrelsen.se, ange ”Ansökan lokala och regionala miljö- och klimatåtgärder” i rubrikraden.

Projektplanen ska innehålla:

1. Syfte och mål med projektet

2. Kort beskrivning av projektets genomförande

3. Sökt belopp, eventuell medfinansiering och beskrivning av hur bidraget ska användas

4. Kontaktuppgifter till kontaktperson och (om bestämt) projektledare

5. Bg/Pg-konto för utbetalning, samt kontoinnehavarens namn och organisationsnummer. 

Sista ansökningsdatum i första sökomgången är 21 september 2018. 

Finns medel kvar att fördela efter första bedömningsomgången kommer Länsstyrelsen bedöma inkomna ansökningar löpande.



Bedömning och villkor

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas stöd. Villkor för användning av beviljat stöd kommer att fastställas i Länsstyrelsens beslut. 

Bidraget ska förbrukas eller vara uppbokat under 2018. Projekten ska redovisas till Länsstyrelsen Värmland senast 15 januari 2019.



Kontakt

Klimatanpassningssamordnare Karin de Beer:

010-224 74 36; karin.de.beer@lansstyrelsen.se

Klimat- och energistrateg Jörgen Persson: 

010-224 74 61; jorgen.s.persson@lansstyrelsen.se

Miljömålssamordnare Margareta Wallsten:

010-224 7452; margareta.wallsten@lansstyrelsen.se

		Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD    Besöksadress: Våxnäsgatan 5

Telefon: 010-224 70 00    Fax: 010-224 71 10    E-post: varmland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/varmland
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