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Klimatklivet – uppgifter i ansökan
Huvuddelen av informationen i ansökningsverktyget är obligatorisk att ange.
Läs mer om Klimatklivet: www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Uppgifter om sökande
Om organisationen
• Namn på organisation
• Organisationsnummer
• Gatuadress
• Postnummer
• Postort
• Organisationstyp
• Etableringsår
• Hemsida
• Uppgift om vilket konto/giro för organisationen beviljade medel kan
betalas ut till
• Om organisationen bedriver ekonomisk verksamhet på en
konkurrensutsatt marknad ska antal anställda, årsomsättning och
balansomslutning anges.
Om kontaktperson för åtgärden
• Förnamn
• Efternamn
• Telefon dagtid
• E-postadress
Om ansvarig person för ansökan
• Förnamn
• Efternamn
• Telefon dagtid
• E-postadress
Till ansökan ska också bifogas dokument (i PDF-format) som styrker att den
som ansvarige/a personen har behörighet att agera för organisationens räkning.
Det kan exempelvis vara en delegationsordning, en fullmakt eller utdrag ur
bolagsregistret som styrker att personen är firmatecknare.
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Uppgifter om åtgärd
•
•
•
•

Vilket län och kommun åtgärden ska genomföras i
Start- och slutdatum för åtgärd
Åtgärdsrubrik
Åtgärden ska kategoriseras enligt någon av nedanstående kategorier
och underkategorier:

Laddstation
Ingen underkategori behöver anges. Däremot ska uppgift lämnas om hur
många olika platser (laddningsstationer) åtgärden omfattar och hur många
laddningspunkter som kommer att finnas på varje plats (laddningsstation). För
varje plats ska även koordinaterer enligt SWEREF 99 TM anges, vilken effekt
(kW) laddningspunkterna kommer att ha samt om laddningsstationen kommer
att vara publikt tillgänglig.
Informationsinsatser
Information
Kampanj
Upphandling
IT
Övrigt
Energikonvertering
Byggnad
Fordon
Innovation
Övrigt
Energieffektivisering
Fjärrvärme
Spillvärme
Belysning
Fastighet
Innovation
Övrigt
Infrastruktur
Fastigheter
Vägar
Innovation
Övrigt
Transport
Biogas (tankstation mm)
Vätgastankstation
Innovation
Övrigt
Fordon
Cyklar
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Elcyklar
Elbussar
Elbilar
Flyg
Innovation
Övrigt
Avfall
Återbruk
Minska avfall
Innovation
Övrigt
Produktion biogas
Gårdsanläggning
Rötningsanläggning
Innovation
Övrigt
Gasutsläpp
Lustgas
Metan
Innovation
Övrigt
• Plats för åtgärden. (För laddningsstationer ska alltid koordinater enligt
SWEREF 99 TM anges. Koordinaterna går att hitta t ex genom att
högerklicka i kartor på t ex hitta.se eller eniro.se)
• Beskrivning av åtgärden
• Beskrivning av åtgärdens genomförande och tidplan
Finansiering
• Uppgifter om årliga investeringskostnader under 2018-2023 fördelat på
personal, externa tjänster samt Investeringar, utrustning och material.
• Uppgifter om hur åtgärden finansieras.
• Uppgift om hur stor andel av åtgärdens totala kostnader stöd söks för.
• Uppgift om organisationen är momsredovisningsskyldig för den
planerade åtgärden.
• En lönsamhetskalkyl där kalkylen bör innehålla beräknad
återbetalningstid för investeringen.
• Uppgift om åtgärdens livslängd, dvs antal år som investeringen
förväntas vara i bruk och åstadkomma den förväntade minskningen av
växthusgasutsläpp.
Utsläppsminskning
• Uppgift om de uppgifter som använts vid beräkning av
utsläppsminskning.
• Vilken genomsnittlig årlig minskning av växthusgasutsläpp åtgärden
åstadkommer i förhållande till om åtgärden inte genomförs.
Spridning och effekter
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•
•
•
•
•

Beskrivning av åtgärdens eventuella bidrag till spridning av teknik och till
marknadsintroduktion.
Beskrivning av åtgärdens effekter på andra miljömål vid sidan av
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
Beskrivning av åtgärdens effekter på sysselsättning.
Beskrivning av åtgärdens effekter på människors hälsa.
Beskrivning av de avväganden som gjorts gällande samverkan och
synergieffekter med andra verksamheter eller projekt.

Andra stöd
• Svar på om annat statligt stöd eller stöd från Europeiska unionen sökts
eller mottagits för samma åtgärd, och om så är fallet även ytterligare
information om det stödet.

Övrigt
Slutligen finns möjlighet att lämna övrig information, lämna synpunkter på om
delar av ansökan innehåller någon känslig information samt att bifoga bilagor i
PDF-format.

