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Klimatinvesteringsprogram –
ett verktyg för att nå det svenska
klimatmålet

INFORMATION
FAKTA

Den svenska statens stöd till klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett verktyg för
att nå det svenska klimatmålet som det formulerades i den svenska klimatstrategin
2002. Klimp har inneburit att kommuner och andra lokala aktörer har fått bidrag
till långsiktiga investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Stödet har
delats ut i fem omgångar mellan åren 2003 och 2008. Regeringen har inte planerat för några fler bidragsomgångar. De genomförda och pågående investeringarna
beräknas minska utsläppen med cirka 1,1 miljoner ton koldioxid per år.
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Klimp bidrar till att nå det svenska klimatmålet på tre sätt:
• Investeringarna leder till minskade utsläpp av växthusgaser samt till energibesparingar.
• Arbetet med ett klimatinvesteringsprogram stärker det lokala klimatarbetet
och samverkan mellan olika aktörer.
• Genom att samla in och sprida kunskaper och erfarenheter om klimatinvesteringar stimuleras klimatarbetet i andra delar av landet.
MILJARDINVESTERINGAR ÖVER HELA LANDET

Mellan 2003 och 2008 har bidrag på 1,8 miljarder kronor beviljats för totalt 126
klimatinvesteringsprogram samt 23 ”guldklimpar” fördelade på 67 kommuner,
sju kommunalförbund, fem landsting och fyra företag över landets samtliga län.
Guldklimpar är särskilt effektiva åtgärder som fått bidrag i program som i övrigt
ej beviljats bidrag. Sammanlagt omfattar programmen över 900 åtgärder och en
investeringsvolym på drygt 8 miljarder kronor.
MINSKADE UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

De åtgärder som beviljats bidrag under åren 2003 till 2008 beräknas minska
utsläppen av växthusgaser med 1,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det
motsvarar drygt en tredjedel av det svenska klimatmålet som är att minska utsläppen av växthusgaser med fyra procent, beräknat på medelvärdet
för perioden 2008-2012, jämfört med 1990 års nivå.
ENERGIBESPARING

Programmen beräknas också ge en energibesparing per år med
1,2 TWh. De största energiminskningarna sker inom katego-
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rierna Energi (produktion/distribution) med ca 344 000 MWh per år och Transporter (vägtrafik) med ca 293 000 MWh per år
TRANSPORT- OCH ENERGISATSNINGAR

Investeringarna görs i de sektorer som har störst påverkan på klimatet. Det gäller
framförallt åtgärder inom transport- och energisektorerna. Det handlar bland
annat om satsningar på biogas som drivmedel för fordon, utbyggnad av fjärrvärme, övergång till biobränslen, energieffektivisering och lokal information om
klimatfrågan och de pågående projekten. Totalt sett har ungefär en tredjedel av
Klimpbidragen gått till biogasprojekt.
Klimp 2003-2008. Bidrag per åtgärdskategori

Avfall
19,9 %
Energi: produktion/distribution
25,2 %
Energi: användning i bostäder/lokaler 10,0 %
Energi: industri
5,2 %
Energi: användning övrigt
1,5 %
Information
7,9 %
Stödjande åtgärder
2,5 %
Transporter: vägtrafik
22,2 %
Transporter: spårbunden
4,5 %
Transporter: sjöfart
0,4 %
Övrigt
0,7 %

DE BÄSTA ÅTGÄRDERNA

Det är enbart de bästa åtgärderna i de bästa klimatinvesteringsprogrammen som
fått stöd. Naturvårdsverket samt Vägverket, Boverket och Energimyndigheten, har
noggrant granskat de ansökningar som kommit in till Naturvårdsverket. Programmen har bedömts efter hur väl man lyckas visa på bra klimatstrategier, helhetsperspektiv, samverkan, bidragseffektivitet och miljöeffekter. Rådet för investeringsstöd
(RIS) med ledamöter utsedda av regeringen har beslutat om bidragen.
PROGRAMMEN GENOMFÖRS UNDER FYRA ÅR

Klimatinvesteringsprogrammen löper normalt under fyra år och slutrapporteras
därefter till Naturvårdsverket. Då bestäms vilket slutligt bidrag som ska utgå till
de som gjort investeringar, beroende på hur väl de lyckats uppfylla sina mål. Under
2007 började klimatinvesteringsprogrammen successivt slutrapporteras till Naturvårdsverket. De sist beviljade programmen beräknas vara genomförda 2012.
MER INFORMATION FINNS PÅ

www.naturvardsverket.se/klimp
www.naturvardsverket.se/mir
www.naturvardsverket.se/godaexempel
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