
Lokala klimatinvesteringar 

 

Statligt stöd 2015-2018 

 

2015: 125 Mkr  

2016-2018: ytterligare 600 Mkr 
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Förutsättningar 

 Prioritering mellan projekt: 

    största möjliga klimatnytta per investerad krona. 

 Alla utom privatpersoner kan söka.  

 Åtgärderna ska vara ambitiösare än lagen kräver. 

 Stöd ges inte till åtgärder som är lönsamma vid 

investeringstillfället. 

 Alla söker från en nationell pott  
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Allmänna förutsättningar för stöd 

3 § Stöd får endast ges till en åtgärd som bidrar till att 

 

1. uppfylla strategier, planer eller program för klimat och 

energi i det eller de län eller i den eller de kommuner där 

åtgärden avses att genomföras, eller 

 

2. öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan eller för att uppfylla prioriteringen om 

enfossiloberoende fordonsflotta 2030 eller visionen om att 

Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv 

energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i 

atmosfären. 
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Allmänna förutsättningar för stöd 

4 § Stöd ska i första hand ges till den eller de åtgärder som 

vid varje prövningstillfälle bedöms ge den största varaktiga 

minskningen av utsläpp av växthusgaser per investerings-

krona.  

Om minskningen av utsläpp av växthusgaser är likvärdiga för 

flera ansökningar, ska hänsyn också tas till åtgärdernas 

möjlighet att bidra till spridning av teknik och till marknads-

introduktion samt till åtgärdernas effekter på andra 

miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning. 
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Länsstyrelsens hantering av ansökningar 

 Yttrande över inkomna ansökningar lämnas till NV: 

En bedömning av  

1. åtgärdens förenlighet med den strategi eller plan eller 

det program som avses i 3 § 1 eller det mål, den prioritering 

och den vision som avses i 3 § 2, 

2. huruvida åtgärden kan förbättras, effektiviseras eller 

generera synergieffekter genom samarbete med andra 

sökande i 

länet och deras åtgärder, 

3. förutsättningarna i 6 och 7 §§, och 

4. huruvida specifika villkor för stödet bör fastställas. 
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 Två ansökningsomgångar 2015 

     15 september och 26 november 

 

 Beslut kan väntas efter ca 1 månad 

 

 Ansökan via webben 
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