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Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

Inledning och välkomna



14:00-14:10 Inledning och välkomna
Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

14:10-14:40 Länsstyrelsens Regeringsuppdrag om lokal och regional klimatomställning samt Information om 
stödmöjligheter inom området klimat och energi Emma Ejerhed, Länsstyrelsen Uppsala län

14:40-15:10  Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel som en del av ett robust energisystem
Martin Ahrne, Biodriv Öst

15:10-15:30 Paus och reflektioner

15:30-16:45 Workshop om det kommande Landsbygdsprogrammet, med information om möjligheter och 
urvalskriterier Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala leder workshopen

16:45-16:55 Lägesrapport nuvarande landsbygdsprogram 
Maria Axelsson, Länsstyrelsen Uppsala län

16:55-17:00 Avslut och information om kommande partnerskapsmöte 
Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

Partnerskapsmöte 5 september 2022 kl. 14-17
Tema: Klimatfrågor på lokal och regional nivå, 
Förankring av kommande Landsbygdsprogram
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Underlag om lokal och regional klimatomställning 
inför kommande klimatpolitiska handlingsplan

+ information om stödmöjligheter till klimat- och energiåtgärder

Emma Ejerhed, klimat- och energihandläggare

Partnerskapet för landsbygdsutveckling 5 september 2022



Sveriges klimatpolitiska ramverk

Klimatlag Klimatpolitiska rådetKlimatmål

• Regeringen ska årligen 
presentera en 
klimatredovisning och 
att regelbundet 
rapportera om 
utvecklingen

• Regeringen ska vart 
fjärde år ta fram en 
klimatpolitisk 
handlingsplan som ska 
visa hur klimatmålen 
ska nås.

• Senast 2045 
nettonollutsläpp, 
därefter negativa 
utsläpp

• Etappmål 2030 för icke-
handlande sektor 
Utsläppen år 2030 bör 
vara 63 procent lägre 
än utsläppen år 1990. 
(Även mål för 2020 och 
2040).

• Etappmål för inrikes 
transporter minskning 
med 70% senast 2030 
jämfört med 2010.

• Tvärvetenskapligt 
expertråd.

• Utvärderar årligen om 
den samlade politik 
som regeringen 
bedriver är förenlig 
med klimatmålen.

• Bedömer 
klimatpolitiska 
handlingsplanen.

• Leds av Johan 
Kuylenstierna.



Regeringsuppdrag 
klimatomställning

Länsstyrelsen i Uppsalas uppdrag

Underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan, vilken 
ska genomföras år 2023-2026.

Ta fram underlag med analys av förutsättningarna för 
klimatomställning på lokal och regional nivå, samt
förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till 
en lokal och regional klimatomställning 
i hela landet.

Redovisas senast den 15 september 2022, varpå det 
remitteras till berörda instanser. 

Webbinarium: Lokal och regional klimatomställning – underlag 
inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen | Länsstyrelsen 
Uppsala (lansstyrelsen.se)

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-08-18-lokal-och-regional-klimatomstallning---underlag-infor-den-kommande-klimatpolitiska-handlingsplanen.html


Uppdrag om underlag till Klimatpolitiska handlingsplanen

Miljödepartementet  Infrastrukturdepartementet  Näringsdepartementet

Länsstyrelsen 
Uppsala

Lokal och 
regional klimat-

omställningUppdrag underlag 
till klimatpolitiska 

handlingsplanen del 
1-7 

Trafikanalys

Transporternas 
klimat-

omställning

Tillväxtanalys

Näringslivets 
klimat-

omställning

Energimyndigheten

Naturvårdsverket



Konkreta klimatåtgärder för kommuner: 
t ex Klimatkommunernas 13 uppgifter, där 1-12 gäller minskad 
klimatpåverkan för kommungeografin och punkt 13 (tio klimatsteg) gäller 
minskad klimatpåverkan för kommunorganisationen

Vi vet redan vad som behöver göras, frågan är hur 
vi ökar takten i arbetet: undanröja hinder, 
förstärka möjligheter.



Förutsättningar för lokal och regional nivå 
att styra mot minskade utsläpp
Hinder till varför klimatomställningen på lokal och regional nivå inte är tillräcklig, kan också ses som möjligheter 

till förbättring:

1. För svag samlad riktning, fragmenterade målbilder och ledarskap

Avsaknad av tillräckligt tydlig gemensam riktning: nationella, regionala och lokala målbilder, 

styrande strategier och ledarskap 

2. Bristande omställningsförmåga 

Institutionell och organisatorisk kapacitet på nationell, regional och lokal nivå, avsaknad av 

• Resurser

• Kompetens och förmågor för mobilisera, koordinera, leda samverkan, helhets- och 

systemperspektiv

• Metoder (inkl. utvecklade arbetssätt)

3. Otillräckligt omställningstryck i ramvillkor och regler 

Såväl otillräckliga ramvillkor och kravnivåer som motverkande incitament och regelverk samt 

bristande data och uppföljning



Tio förslag för ökad lokal och 
regional klimatomställning



Paket Hinder/ 
möjlighet Förslagets rubrik

Ledarskap för 
klimat-
omställning

Främst hinders-
dimension 1:

Brist på 
ledarskap

1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning
1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli
1.2 Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning 
1.3 Kompetenslyft för klimatet – leda klimatomställning med helhetssyn

Myndighetslyft 
för klimatet

Främst hinders-
dimension 1:

Brist på 
ledarskap

2. Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning
2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan för lokal och regional klimatomställning
2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning
2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet 
2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal och regional nivå

Kommunalt 
klimatlyft

Främst hinders-
dimension 2:

Resursbrist, inkl. 
kapacitetsbrist

3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner

4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder

Regionalt 
klimatlyft

Främst hinders-
dimension 2:

Resursbrist inkl. 
kapacitetsbrist

5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå

6. Regional upphandlingssamordning

7. Regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion

Kompletterande 
förslag med 
särskild relevans 
för lokal och 
regional klimat-
omställning

Främst hinders-
dimension 3:

Ramvillkor, 
uppföljning

8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling 
8.1 Uppdrag om att ta fram en vägledning för upphandlande enheters egna riktlinjer
8.2 Uppdrag om att utreda framtagande av fördjupade vägledningar inom områden av extra relevans för minskad klimatpåverkan

9. Ökad kolinbindning
9.1 Kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom återvätning av skogsmark
9.2 Förlängt uppdrag om att etablera återvätningsavtal

10. Utred tillstånds- respektive anmälningskrav för stora energi- och eleffektanvändare. 



Frågor?



Del 2. Stöd till klimat- och energiåtgärder
Utöver landsbygdsprogrammet



LaddstationerEnergieffektivisering

BiogasEldrivna 
arbetsmaskiner

Energikonvertering

Var finns pengarna för energi och klimatinsatser 2022 (leks.se)

Ladda bilen
(Naturvårdsverket)

Energifonden
(Naturskydds-

föreningen)
Klimatklivet

(Naturvårdsverket 
+ länsstyrelsen)

Klimatpremien
(Energimyndigheten)

Energi- och 
klimatråd-
givningen

Grönt 
skatteavdrag

https://www.leks.se/wp-content/uploads/Var-finns-pengarna-for-energi-och-klimatinsatser-2022.pdf


Elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval sätter 
av pengar till Naturskyddsföreningens fonder. 
Löpande ansökan
Till exempel minskad elanvändning till belysning, 
kylsystem, isolering av värmesystem med mera. 
Ej inköp och installation av solceller, bergvärme, 
pannor eller värmepumpar.
I regel finansieras 30% av åtgärden. 

Energifonden - Bra Miljöval (bramiljoval.se)

Energifonden
(Naturskydds-

föreningen)

https://www.bramiljoval.se/energifonden/


Investeringsstöd till miljölastbilar och 
arbetsmaskiner drivna av el, fordonsgas, bioetanol.
Löpande ansökan.
Maximalt 20% av fordonets inköpspris och ej över 
40% av mellanskillnaden mellan fordonet och 
närmast jämförbara dieselfordon.

Klimatpremie (energimyndigheten.se)

Klimatpremien
(Energi-

myndigheten)

https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/transporteffektivt-samhalle/klimatpremie/


För installation av laddningsstation vid bostäder 
eller arbetsplats där boende eller anställda är 
huvudsakliga användare. Löpande ansökan.
Maximalt 50% av stödberättigade kostnader och ej 
över 15 000 kronor per laddpunkt. 
Ladda bilen (naturvardsverket.se)

Ladda bilen
(Natur-

vårdsverket)

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/


Brett stöd till investeringar som minskar utsläpp av 
växthusgaser.
Ansökningsomgångar för ”allt” förutom publik 
laddinfrastruktur – sista för året avslutas 8 
september.
Utlysningar för publik laddinfrastruktur 
– 26 september – 7 oktober.
Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar 
(naturvardsverket.se)

Klimatklivet
(Natur-

vårdsverket & 
länsstyrelsen)

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/


Stöd till företag kan ges utifrån EU:s statsstödsregler, dock aldrig mer än 
70 procent. Vanliga tak för stödnivån ligger mellan 30-65%.

Stöd till andra än företag får max högst 50 procent av 
investeringskostnaden.  (Undantag för publik laddinfrastruktur –
max 70%).

Länsstyrelsen arbetar med kommunikation, information, rådgivning 
och uppföljning.

Naturvårdsverket fattar beslut och hanterar utbetalningar samt 
följer upp åtgärder i samverkan med länsstyrelsen.

Ta gärna kontakt med mig vid frågor eller funderingar om 
Klimatklivet.

Klimatklivet
(Natur-

vårdsverket & 
länsstyrelsen)

Energikonverteringar
Energieffektivisering
Fossilfria arbetsmaskiner 
och transporter
Cykelbanor och 
cykelgarage
Biogas
Tankställen för biogas och 
vätgas
Laddstationer
Återvinning och cirkulär 
ekonomi
Med mera



Frågor?



Kontakt
E-post: emma.c.ejerhed@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 33 80
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala



Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel som en 
del av ett robust energisystem

Martin Ahrne
BioDriv Öst

2022-09-05

+lite extra om vätgas



Delaktiga i framtagandet av flera planer

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala planer för 
elfordon och förnybara drivmedel. Ovan finns länkar till samtliga planer inom 
BioDriv Östs verksamhetsområde. Planerna innehåller bland annat den strategiska 
drivmedelsprioriteringen och bakomliggande information. 

Uppsala VästmanlandSödermanland Örebro ÖstergötlandStockholm

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/regional-plan-for-infrastruktur-for-fornybara-drivmedel-och-elfordon.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2020/begransad-klimatpaverkan-energiomstallning-och-anpassning-till-ett-forandrat-klimat.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat.html
https://www.regionorebrolan.se/PageFiles/1255913/Handlingsplan%20f%C3%B6r%20h%C3%A5llbara%20resor%20och%20transporter%20i%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n.pdf?epslanguage=sv
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/infrastruktur-for-elfordon-och-fornybara-drivmedel.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2020/regional-plan-for-infrastruktur-for-elfordon-och-fornybara-drivmedel.html


• ….planerna ska vara ett stöd för och vägledande vid kommunal planering av 
drivmedelsinfrastruktur (inklusive laddinfrastruktur) …

• Planerna ska peka ut vilken utbyggnad som behövs för att skapa tillfredsställande 
tillgänglighet till tankning/laddning av förnybara drivmedel över hela Västmanlands 
län. 

• planerna bör följas upp och uppdateras med jämna mellanrum.

• …. behövs insatser inom tre olika åtgärdsområden: transporteffektivt samhälle, 
energieffektivare fordon och förnybara drivmedel.

• Fokus på de alternativt som finns kommersiellt tillgängliga idag



Så här enkelt är det!

Strategisk 
drivmedelsprioritering

1. El (inkl. vätgas) och biogas

2. Etanol

3. Biodiesel (HVO, FAME)

4. Fossilt med bästa möjliga 
låginblandning

Tar hänsyn till ett systemperspektiv och flera 
olika miljö- och samhällsmål

Optimerar utbyggnaden av prioriterad 
infrastruktur och driver på transportsektorns 
omställning på ett optimalt sätt.

Säkerställer att flera förnybara drivmedel kan 
utvecklas parallellt så att 2030-målet för 
transportsektorn kan nås.  



Elbilar Snabbladdpunkter Snabbladdpunkt/elbil

Norge (2017) 178 868 2 607 0,0146

Holland (2017) 30 200 946 0,0313

Sverige (2018) 16 664 1 067 0,064

St+U+V+S (2018) 6 447 243 0,038

Behov 50 kW enl. forskning ~ 0,0141

Behov 150 kW enl. forskning ~ 0,0022

St+U+V+S enl. prognos 291 000 4 230 0,0145



Bedömt 
infrastruktur-
behov

CBG ca. 75 
st.
LBG ca. 17 st.

Snabbladdare (50 kW) ca. 4 230 
st.
ED95 ca. 13 
st.
Vätgas ca. 6 
st.

7
2
330
2
1

53
11
3 200
11
3

7
2
355
0
1

8
2
345
0
1



Landade i ett antal möjliga insatser

• Möjliga insatser för kommuner 

• I områdesbestämmelser och detaljplan peka ut mark som är lämplig för etablering av ladd- och tankstationer. Om möjligt 
verka för att etablering av infrastruktur sker i samverkan med befintliga drivmedelsstationer. 

• Ställa krav på installation av laddinfrastruktur i samband med markanvisningsavtal. 

• Etablera och eventuellt även driva tank- och laddinfrastruktur på platser där behov av infrastruktur finns, men det saknas 
kommersiella förutsättningar. Exempel på hur detta kan gå till beskrivs i vägledningen Vägen till ett gastankställe i din 
kommun. 

• Ta en aktiv roll i produktion, användning och etablering av infrastruktur för el och andra förnybara drivmedel i de fall där 
kommunen äger energibolag/avfallsbolag, som på olika sätt kan generera förnybara drivmedel (vattenrening/avfall som 
kan generera biogas, etc.). 

• Bidra till att skapa efterfrågan på förnybara drivmedel genom att i upphandlingar ställa krav på att fordon och 
transporter ska använda förnybara drivmedel. Detta gäller båda egna fordon och transporttjänster. 



Innehåll

Inledning
Bakgrund
Syfte
Avgränsningar
Metod
Uppföljning & utvärdering av tidigare rapport

Antal fordon
Laddpunkter
Policykontext

Aktualitetsprövning
Kartläggning av förutsättningar för ökad produktion av biodrivmedel
Drivmedelsprioritering
Uppskattad efterfrågan på el för elfordon
Framtidsscenarier för drivmedelsanvändningen i Uppsala län
Miljö- och samhällsnyttor med olika vägar till en fossilfri fordonsflotta
Målbild och drivmedelsstrategi för Uppsala län

Regionens marknadsförutsättningar
Datainsamling
Intervjuer

Uppdaterad regional plan för elfordon och förnybara drivmedel
Uppskattning av antal fordon
Infrastrukturbehov
Beräknat behov
Behov utifrån intervjuer

Genomförande
Platser 



Uppdaterad
Data

Fordonsslag Bedömning
2020

Bedömning
2025

Utfall
2020

Utfall
2021

Lätta
fordon

2 600 15 000 4 710 8 387

Tunga
fordon

1 5 0 0

Buss 5 15 2 2

Laddbara fordon

Fordonsslag Bedömning
2020

Bedömning
2025

Utfall
2020

Utfall
2021

Lätta
fordon

1 400 2 500 1 169 1 160

Tunga
fordon

20 150 9 11

Gasfordon

Fordonsslag Bedömning
2020

Bedömning
2025

Utfall
2020

Utfall
2021

Lätta
fordon

9 000 9 000 8 097 7 803

Tunga
fordon

20 150 0 0

Etanolfordon
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Uppdaterad
Data

Laddpunkter per elbil

Gastankställen

Antal elbilar Snabbladdpunkter (≥50kW) Laddpunkt per elbil
2018 2022 (juli) 2018 2022 (juni) 2018 2022 (juni)

16 664 155 000 1 096 1 665 0,066 0,011

antagande
2020

antagande
2025

antagande
2030

Utfall
2021

Komprimerad
biogas

6 7 7 5

Flytande
biogas

1 2 2 0

Funderingar
Hur hantera laddeffekter? Tanke på att mer gå mot hubbar



Exempel: 
batterier för 
effektivt 
nyttjande av 
effekt



Exempel: 
laddpunkter i 
belysningsnät



Regionala elektrifieringspiloter

• Energimyndigheten har utlyst 1,5 miljarder i stöd till snabbladdare och 
vätgastankstationer med fokus på tunga fordon

• 100% av de flesta relevanta kostnader är stödberättigade

• Ska driftsättas i slutet av 2023

• Ansökningarna uppgick till omkring 3 gånger utlysta medel

• Vid beviljande av stöd ska hänsyn tas till bland annat geografisk täckning, 
behov, strategiska noder och genomförbarhet



Regional elektrifieringspilot i Uppsala Vattens regi

• 4 dispensrar för vätgastankning av tunga fordon
• 2 dispensrar för vätgastankning av lätta fordon
• 6 laddpunkter för tunga fordon, anslutna till Incharge
• Ansökan om stöd beviljad
• Planerad driftstart slutet av 2023



Vad är vätgas?

• Består av två väteatomer

Vätgasmolekyl, H2

• Gasformigt

• Lätt/flyktigt

• Högt energi-innehåll

• Energibärare



Kungsängens gård idag

Rötkammare
Uppgradering Tankning

Värme

El
Elnät

ElEl

CO2

Biogas

Biogödsel



Kungsängens gård i framtiden

Värme

Elnät
El

CO2

BiogasElektrolys
Vätgasproduktion

El

Solceller

Batteri-
lager

El

El

El

Metanisering
Vätgas Vätgas

Syrgas

Biogödsel

Biogas



Kungsängens gård i kristid

Värme

CO2

BiogasElektrolys
Vätgasproduktion

Solceller

Batteri-
lager

ElEl

Metanisering
Vätgas Vätgas

Syrgas

Biogödsel

Elgenerator

Biogas

Elfordonsladdning



Framtiden

• Vätgastankstället kommer ”flaka” in långväga vätgas en tid

• Uppsala kommun och Region Uppsala behöver komma 
överens om hur investeringar ska göras i produktion, systemet 
kan byggas upp stegvis

• Vätgasproduktion vid Kungsängens gård troligtvis i drift 2026*

*Personlig spaning. Ägande, finansiering, bidragsansökningar, detaljprojektering och tillstånd återstår att lösa



Tack!
Martin Ahrne
0736-418157
Martin.ahrne@biodrivost.se
www.biodrivost.se

http://www.biodrivost.se/


Paus och reflektioner!



CAP 2023-2027 – urvalskriterier
Partnerskapet för landsbygdsutveckling 5 september 2022

Maria Axelsson, Enheten för landsbygdsutveckling



• Sveriges strategiska plan ska godkännas av EU-kommissionen

• Budget ska fördelas till olika genomförandeaktörer

• Urvalskriterier tas fram och poängsätts

Nästa programperiod CAP 2023-2027 
i startgroparna



Från Strategisk plan till urvalskriterier



Den nya programperioden startar 1 januari 2023.

Precis som i nuvarande landsbygds-program kommer det 
att finnas vissa projekt- och företagsstöd där ansökan görs 
hos länsstyrelsen som handlägger ärendena. 

De stöden har begränsade budgetar och förutsätter att 
prioriteringar görs för bästa effekt i slutändan. 

En del i prioriteringen är det som kallas urvalskriterier som 
dels ger vägledning för den som söker stöd och som dels är 
grund för bedömningen i handläggningen.

Projekt- och Investeringsstöd (PoI)

Stöden delas in i tre grupper:

Konkurrenskraft - 8 stöd
Vatten och miljö - 5 stöd
Samhälle - 4 stöd





KONKURRENSKRAFT – 8 stöd



De valbara poängen har fördelats motsvarande de 
fastlagda poängens viktning. 

Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft (1/8) 
- Stallar och inhysningssystem



De valbara poängen har fördelats motsvarande de 
fastlagda poängens viktning. 

Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft (2/8)
– Torkning och lagring efter skörd



Inga fördelningsbara poäng har lagts på Ny teknik och 
Minskad sårbarhet, då dessa inte bedöms vara utslagsgivande 
utan likvärdiga för samtliga täckdikningsansökningar. För 
övriga urvalsmoduler har vi fördelat de valbara poängen 
motsvarande de fastlagda poängens viktning. 

Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft (3/8)
– Täckdikning



De valbara poängen har fördelats motsvarande de 
fastlagda poängens viktning. 

Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft (4/8)
– Energiskog



De valbara poängen har fördelats på samtliga fastställda 
urvalsmoduler, men med högre poängsättning på 
urvalsmodulerna Lönsam investering, Behov av stöd samt 
Ny teknik. 
Urvalsmodulen Ny teknik ges högre poäng för att prioritera 
investeringar som använder sig av nya arbetsmetoder, vilket 
kan ge stora effekter på produktivitet och lönsamhet. För 
växthus och odlingstunnlar bedöms att det finns stora 
möjlighet för ny teknik och därmed bör urvalsmodulen ha 
större tyngd. 
Högre poängsättning föreslås för urvalsmodulen Behov av 
stöd då det bedöms stimulera och ny-, om- och 
tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar för mindre 
företag samt i områden med mindre gynnsamma 
förutsättningar spannmålsodling. 

Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft (5/8)
– Växthus och odlingstunnlar



De valbara poängen har fördelats motsvarande de 
fastlagda poängens viktning. 

Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft (6/8)
– Utrustning 



Ej aktuell 

Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft (7/8)
– Rennäring



Inga valbara moduler 

Investeringsstöd för ökad 
konkurrenskraft (8/8)
– Minskad ammoniakavgång



1. Är den föreslagna poäng-
sättningen relevant för 
att få ut bästa möjliga 
effekt av projekt- och 
investeringsstöden, så att 
länets behov och 
förutsättningar 
tillgodoses?

2. Vad skulle kunna ändras 
på i bedömningen av 
urvalskriterier för att för 
att bättre harmonisera 
med regionala mål om 
bättre miljö, regional 
utveckling, sysselsättning 
etc?

3. Fundera gärna över vilka 
regionalt förankrade 
strategier och planer som 
kan vara relevanta att 
hitta hänvisning till när 
det gäller behov av 
regional prägel av 
urvalskriterierna.



VATTEN OCH MILJÖ – 5 stöd



Investeringsstöd för 
bevattningsdammar

Inga valbara moduler 

Eventuellt ska minipoängen höjas? Majoriteten av 
ansökningarna bedöms komma få poäng för Biologisk 
mångfald, Dricksvatten för vilda djur samt Näringsbelastat 
område. Oklart hur stor del av länet som har risk för 
vattenbrist, vilket påverkar om minipoängen bör höjas 
eller inte. Mer underlag behövs. 



Investeringsstöd för 
kalkfilterdiken 

Den valbara poängen läggs på Prioriterat område, dvs 
områden där VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 
föreslår åtgärder som minskar fosforbelastning. Det 
behöver dock utredas i fall det skulle överlappa med 
urvalsmodulen Hög fosforbelastning. 



Investeringsstöd för vattenvårds-
åtgärder (1/3) 
– Biologisk mångfald 

De valbara poängen fördelas på urvalsmodulerna Gynnsam 
utformning och Näringsbelastat område. 

Genom ökad poäng för Gynnsam utformning kommer 
ansökningar som uppnår urvalsmodulen att bli 
prioriterade. Detta för att uppmuntra till att söka stöden, 
samt att bedömning görs att biologisk mångfald behövs 
överallt och att det finns behov av fler dammar och fiskfria 
dammar där groddjur kan trivas. 

Urvalsmodulen Näringsbelastat område får också ökad 
poäng, så att investeringar genomföras där det finns ett 
behov av att rena vattnet. 



Investeringsstöd för vattenvårds-
åtgärder (2/3) 
– Retention av kväve eller fosfor

Samtliga fördelningsbara poäng läggs till urvalsmodulen 
Näringsrenande, och minimipoängen höjs till 800 poäng. 

En höjning av minimipoängen förhindrar att investeringar 
genomförs i näringsbelastade områden, och bedöms i 
stället möjliggöra så investeringen har en näringsrenande 
funktion. 

Andel jordbruksmark bedöms vara mindre relevant i 
sammanhanget, utan att det är av större vikt att sökande 
uppfyller kriterierna Näringsrenande och Näringsbelastat 
område. Med höjd minimipoäng blir det ett högre krav för 
att få stödet. 



Investeringsstöd för vattenvårds-
åtgärder (3/3) 
– Övriga vattenåtgärder

De valbara poängen läggs till Förbättrad vattenkvalitet 
för att försäkra om att ansökningarna leder till just 
förbättrad vattenkvalitet. Det ska inte räcka med att det 
bara är ett näringsbelastat område. 

De valbara urvalsmodulerna bedöms ej vara relevanta 
för Uppsala län. 



1. Är den föreslagna poäng-
sättningen relevant för 
att få ut bästa möjliga 
effekt av projekt- och 
investeringsstöden, så att 
länets behov och 
förutsättningar 
tillgodoses?

2. Vad skulle kunna ändras 
på i bedömningen av 
urvalskriterier för att för 
att bättre harmonisera 
med regionala mål om 
bättre miljö, regional 
utveckling, sysselsättning 
etc?

3. Fundera gärna över vilka 
regionalt förankrade 
strategier och planer som 
kan vara relevanta att 
hitta hänvisning till när 
det gäller behov av 
regional prägel av 
urvalskriterierna.



SAMHÄLLE – 4 stöd



Stöd till kompetensutveckling

Inga valbara moduler 



Investeringsstöd för diversifiering 
och utveckling av livsmedels-
kedjan

De nationella fastlagda poängens viktning bedömer vi 
kan användas även för regionala fördelningen. 

Vår bedömning grundar sig på Ät Uppsala län 
handlingsplan. I handlingsplanen finns samtliga områden 
med som är upptagna som urvalsmoduler i 
urvalskriterierna utan att något bedöms vara av större 
vikt än något annat. 

Urvalsmodul ”prioriterat område” omfattar tematiskt 
eller geografiskt område. Vår bedömning är att det inte 
finns något sådant prioriterat område regionalt. 

Eftersom det inte finns något prioriterat område följer 
poängsättningen den nationella modellen och prioriterat 
område tilldelas inte någon poäng. 



Stöd till samarbete

Vi föreslår att höja minimipoängen till 600 poäng, för att 
prioritera ansökningar av hög kvalitet. 



Startstöd

Vårt förslag är att fördela ut de valbara poängen på följande 
urvalsmoduler: Lönsamt företagande, Utbildning inom, 
Inkomst från företaget, Utbildning utanför, Erfarenhet inom, 
Arbetsledande ställning, Ta över befintlig verksamhet, 
Heltidsarbete. 
Detta för att uppmuntra till att verksamheten blir en 
huvudsaklig sysselsättning och att det finns en 
affärsmässighet i utformandet och planeringen av 
verksamheten. 
Då kravet på utbildning inom gröna näringar tas bort i 
kommande programperiod bedömer vi att erfarenhet och 
utbildning inom de gröna näringarna som betydelsefullt. 
Även utbildning utanför de gröna näringarna samt erfarenhet 
av arbete i ledande ställning bedöms vara av betydelse för att 
bidra till att göra företaget lönsamt. 
En prioritering av urvalsmodulen Ta över en befintlig 
jordbruksverksamhet syftar till att stimulera för 
generationsskiften inom lantbruket. 



1. Är den föreslagna poäng-
sättningen relevant för 
att få ut bästa möjliga 
effekt av projekt- och 
investeringsstöden, så att 
länets behov och 
förutsättningar 
tillgodoses?

2. Vad skulle kunna ändras 
på i bedömningen av 
urvalskriterier för att för 
att bättre harmonisera 
med regionala mål om 
bättre miljö, regional 
utveckling, sysselsättning 
etc?

3. Fundera gärna över vilka 
regionalt förankrade 
strategier och planer som 
kan vara relevanta att 
hitta hänvisning till när 
det gäller behov av 
regional prägel av 
urvalskriterierna.



Det finns möjlighet att t o m 20 september skriftligen sända 
Länsstyrelsen i Uppsala län synpunkter på urvalskriterier.

Skriftliga medskick



Kontakt landsbygdsutveckling
E-post: landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 33 00 (växel)
Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala

Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala 
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst
Instagram: https://www.instagram.com/uppsalalst/

mailto:landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
http://www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
http://www.twitter.com/uppsalalst
https://www.instagram.com/uppsalalst/


Läget i landsbygdsprogrammet
Partnerskapet för landsbygdsutveckling 5 september 2022

Maria Axelsson, Enheten för landsbygdsutveckling



Landsbygdsprogrammet 
- ärendebalans under programperioden

Ansökan om stöd; 67

Ansökan om utbetalning; 25

Totalt; 92
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Översikt budget



Avslut och övergång från denna programperiod 
(för projekt- och företagsstöd)
Sista datum att ansöka om projekt- och företagsstöd i landsbygdsprogrammet är den 31 
december 2022.

Undantag för åtgärd 4.4/4abc (rovdjursavvisande stängsel) och åtgärd 7 (service/fritid på 
landsbygd samt natur- och kulturmiljöer), som inte kommer att finnas i nya 
programperioden och som därmed kan fortsätta sökas och handläggas även efter 
årsskiftet. 

Under förutsättning att det finns budget kvar att besluta om.



Information om stöden via hemsidan
Vem kan söka? Hur stort är stödet? Hur ansöker jag om stöd? Hur ansöker jag om utbetalning? etc



Tillfälliga stöd, utlysningar och 
upphandlingar inom LBP - nationellt

Tillfälliga stöd, utlysningar och upphandlingar - Jordbruksverket.se

https://jordbruksverket.se/stod/tillfalliga-stod-utlysningar-och-upphandlingar


Nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet
Programmet är godkänt av EU-kommissionen
Öppnar för ansökningar och handläggning av beslut om stöd i 
november
Mycket budget till vattenbruk



Nyhetsbrev och 
sociala medier



Kontakt landsbygdsutveckling
E-post: landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 33 00 (växel)
Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala

Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala 
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst
Instagram: https://www.instagram.com/uppsalalst/

mailto:landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
http://www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
http://www.twitter.com/uppsalalst
https://www.instagram.com/uppsalalst/


• Nästa möte sker 28 november kl. 14-17 och kommer ske fysiskt. 
Vi återkommer om var 

• Tema är Extern finansiering, vilket inkluderar information om 
aktuellt läge i olika EU-fonder, aktuella projektinitiativ samt 
information budgetpropositionen

Avslut och information om kommande 
partnerskapsmöte
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