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Sammanfattning
På uppdrag av regeringen fördelar Naturvårdsverket klimatinvesteringsstöd till
åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. I anslaget ingår
investeringsstödet Klimatklivet samt stöd för installation av laddningspunkter till
elfordon. Naturvårdsverket ska enligt regleringsbrevet lämna lägesbeskrivningar
för anslaget. Denna lägesbeskrivning beskriver uppnådda resultat för
klimatinvesteringsstöden från 2015 fram till 1 mars 2021. I rapporten redovisas
genomgående resultaten för hela denna tidsperiod, om inte annat anges. Detta är
den nionde lägesbeskrivningen som har tagits fram inom arbetet med
klimatinvesteringsstöden. Länsstyrelserna och Energimyndigheten har inkommit
med underlag till lägesbeskrivningen. De övergripande resultaten presenteras i
tabell 1.
Antal inkomna ansökningar

8661 (st)

Antal beviljade ansökningar

3656 (st)

Beviljat stödbelopp

7 (miljarder kr)

Total investeringskostnad för beviljade åtgärder

16 (miljarder kr)

Årlig utsläppsminskning under åtgärdernas livslängd

1,9 (miljoner ton CO2ekv)

Beräknad additionell utsläppsminskning

1,5 (miljoner ton CO2ekv)

Antal nya laddpunkter

30 000 (st)

Ny biogasproduktion

1 (TWh)

Antal arbetstillfällen

3 980 (st)

Tabell 1. Resultat för Klimatklivet från 2015 fram till 1 mars 2021.

Naturvårdsverket har mellan 2015 och 1 mars 2021 beviljat medel till 3 656
åtgärder och fördelat 7 miljarder kronor inom Klimatklivet. I genomsnitt står
Klimatklivet för 44 procent av den totala investeringskostnaden för åtgärderna
och det innebär att totalt 16 miljarder kronor investerats i klimatåtgärder. De
åtgärder som hittills fått stöd beräknas bidra med en minskning av växthusgaser
som motsvarar cirka 1,9 miljoner ton CO2ekv per år under åtgärdernas
livslängd, som i genomsnitt är 16 år. På hela livslängden blir det totalt 33
miljoner ton CO2ekv och en utsläppsminskning på 5 kilo CO2ekv per krona
beviljat bidrag.
Den additionella utsläppsminskningen beräknas till 1,5 miljoner ton per år varav
cirka 1,3 miljoner ton avser utsläpp inom Sveriges gränser. Med dessa
justeringar innebär det att kostnaden för bidraget kan beräknas till 33 öre per kilo
koldioxid. Den redovisade utsläppsminskningen utgår från en förväntad
klimatnytta som beräknats utifrån ansökan och en rimlighetsbedömning som
Naturvårdsverket gjort. I takt med att allt fler projekt slutförs tillkommer
analyser av det faktiska utfallet.
77 procent av medlen har gått till företag. Det tyder på både investeringsvilja
och behov av omställning hos företagen. Flera innovativa åtgärder som minskar
utsläppen får stöd från Klimatklivet, bland annat när det gäller ny teknik i
transportsektorn. Naturvårdsverket ser att de teknikskiften, strukturella
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förändringar och innovationer som genomförs inom Klimatklivet kan stärka
konkurrenskraften för svenskt näringsliv.
De beviljade åtgärderna ger bland annat en utbyggd laddinfrastruktur över hela
landet med 30 000 nya laddpunkter. Sammantaget ger de nya eller utbyggda
biogasanläggningarna 1 TWh i ny biogasproduktion vilket är en ökning av den
svenska biogasproduktionen med 50 procent. Inom anslaget finansieras även
utbyggd laddinfrastruktur vid bostäder och arbetsplatser. Sedan det nya anslaget
introducerades 2019 har 35 000 nya laddpunkter beviljats stöd.
Naturvårdsverket har hanterat ett Ladda hemma-stöd till privatpersoner som sökt
stöd för installation av laddningsstation till elfordon mellan 2018 och 2020.
Stödet utgjorde en del av Klimatklivets budget. Under 2020 har 172 miljoner
kronor betalats ut till 21 285 bidragsmottagare. Det genomsnittliga bidraget har
uppgått till 8 091 kr.
Det hittills största investeringsstödet, 210 miljoner kronor, beviljades under 2020
till Gävle Energi AB för att bygga och etablera en kommunsammanbindande
fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken. Genom investeringen kan
torvförbränning avvecklas och utsläppen minska med cirka 46 tusen ton CO2ekv
per år.
Den största utsläppsminskningen till följd av åtgärder som fått stöd från
Klimatklivet beräknas ske inom transport, avfall och energikonvertering.
Energikonvertering är den kategori som har högst beviljat totalt belopp, tätt följt
av produktion av biogas och transport. Andra viktiga åtgärder som har en stor
potential att minska koldioxidutsläppen är bland annat produktion och
distribution av flytande biogas, produktion av andra biodrivmedel, biokol samt
omställning av energiförsörjning inom industrin. Dessa åtgärder behövs för att få
till det teknikskifte som minskar utsläppen av växthusgaser.
Platsbesök hos stödmottagare som fått klimatinvesteringsstöd från Klimatklivet
har genomförts. Platsbesöken började i mindre skala under 2019 och fortsatte i
större skala under 2020. Med anledning av pandemin har platsbesöken under
2020 varit digitala och genomförts via Skype. Under 2020 besöktes 19
stödmottagare av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Bland annat besöktes en
fjärrvärmeutbyggnad i Svedala, biogasstationer i Falun och Mjölby samt en
produktionsanläggning för biogas i Jönköping.
Den totala direkta sysselsättningen från år 2015 till och med år 2020 skattas till
cirka 3 980 helårsarbetskrafter totalt som ett resultat av alla beviljade
ansökningar. Detta inkluderar den del som kan härledas till stödmottagarens
egen del av investeringen. Cirka 1 800 helårsarbetskrafter är finansierade med
stödet från Klimatklivet.
Under året har fortsatta utvecklingsarbeten genomförts. Bland annat har en
riskkartläggning som identifierar arbetssätt inom Klimatklivet och verktyg när
det gäller exempelvis jäv och otillåten påverkan, ekonomisk brottslighet, risker
kring bemanning samt risksynergier tagits fram. Arbete för att effektivisera
handläggningen för länsstyrelserna har också genomförts. Naturvårdsverket har
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även arbetat med frågeställningarna i ansökningsformuläret för att minska
behovet av kompletteringar i efterhand.
De investeringar som görs med stöd av Klimatklivet är till största delen teknisk
utrustning med lång livslängd. Investeringen leder till både bestående
strukturella förändringar och en varaktighet i utsläppsminskningarna som är i
genomsnitt 16 år. Det handlar exempelvis om konverteringar från olja till
biobränsle för uppvärmning av bostäder och lokaler, eller investeringar i
tankställen som möjliggör byte från diesel och bensin till biobränsle och el inom
transportsektorn. Cykelvägar och omlastningscentraler som möjliggör
transportskifte från väg till järnväg är andra exempel på investeringar som antas
bli bestående. Naturvårdsverket bedömer det som mindre troligt att aktörerna
skulle återgå till fossila och utsläppsgenererande investeringar, efter att ha provat
och använt teknik som ger lägre klimatutsläpp i en omvärld med högre
förväntningar på klimatambitioner och kraftigare klimatstyrmedel.
Ett investeringsstöd som Klimatklivet behöver gå i takt med övriga offentliga
satsningar på klimatomställning. För att stöden ska kunna utnyttjas mer effektivt
krävs en utökad samverkan. Situationen kräver att de investeringsstöd som finns
tillgängliga utnyttjas fullt ut och är begripliga för de aktörer som ska genomföra
åtgärden. Naturvårdsverket avser därför att tillsammans med andra berörda
myndigheter ta initiativ till att analysera hur de olika stöden bäst kan samverka.
Inom ramen för EU:s långtidsbudget och den ”gröna given” samt de omfattande
återhämtningspaketen i pandemins spår, ser Naturvårdsverket stora möjligheter
att växla upp Klimatklivet med annan finansiering. Ett positivt exempel är det
förslag till klimatfond som Tillväxtverket tillsammans med Naturvårdsverket
utvecklat. Det här kan vara ett första exempel på hur investeringsstöd används
som nationell medfinansiering för utväxling genom EU-medel. Naturvårdsverket
ser goda möjligheter till motsvarande utveckling inom fler områden som snabbar
på klimatomställningen. Naturvårdsverket kommer att fortsätta undersöka
möjligheterna att i samverkan med andra myndigheter ge förslag på ytterligare
insatser med motsvarande hävstångseffekt för att snabba på
klimatomställningen.
Naturvårdsverket bedömer att det också finns möjligheter till mindre justeringar
som bättre samordnar Klimatklivet med andra stöd. Det här gäller fordonsstöd,
krav på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation, samt ändringar av
elcertifikatsystemet. För stödet till tunga fordon anser Naturvårdsverket att
regeringen bör överväga att renodla detta till Klimatpremierna och se till att det
styrmedlet även når arbetsmaskiner.
Naturvårdsverket bedömer att olika investeringsstöd är en fortsatt viktig
komponent i den svenska klimatpolitiken, och att investeringsstöden också kan
stärka Sveriges position i de stora samhällsförändringarna. Nedstängda
ekonomier öppnar samtidigt möjligheter till en snabb omställning som behöver
utnyttjas för att vi ska klara våra mål för att minska utsläppen.
Investeringsstöden ger möjligheter att driva en ekonomisk utveckling som
samtidigt minskar utsläppen genom investeringar i ny teknik.
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Naturvårdsverket anser att den viktigaste utvecklingen av
klimatinvesteringsstöden är att de är långsiktiga, samordnas och tillsammans
med annat kapital växlas upp för att bli kraftfulla verktyg för omställning.
Klimatklivet är efterfrågat och företagen visar både på stora behov och på en god
investeringsvilja. Investeringarna rör en stor bredd och omfattar bland annat
produktion av biogas, biodrivmedel, cirkulär ekonomi som plaståtervinning,
industrisamarbeten för ökad användning av spillvärme, tankstationer,
energikonvertering inom industri och jordbruk samt laddinfrastruktur.
Naturvårdsverket har i budgetunderlaget pekat på fortsatt goda möjligheter till
kostnadseffektiva utsläppsminskningar om Klimatklivet utökas till 3 miljarder
kronor för 2022.

8

1. Inledning
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen hanterat Klimatklivet, stöd till
lokala klimatinvesteringar, sedan juli 2015. Syftet har varit att ge stöd till de
åtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläppen av växthusgaser.
Naturvårdsverket ska enligt regleringsbrevet för 2021 ge en samlad redovisning
av användningen av medel för anslaget för stöd till lokala klimatinvesteringar.
Redovisningen ska inkludera beslutade investeringar och förväntade resultat
inklusive samhällsekonomiska effekter. Additionaliteten av stöden ska vara
särskilt i fokus. I den mån det är möjligt ska även de sysselsättningseffekter som
användningen av anslaget lett till redovisas. Redovisningen ska också innehålla
en beskrivning av arbetet med uppföljning och utvärdering av stöden som ges
med medel från anslaget. I de fall där det är relevant ska myndigheten också ge
förslag på ändringar för att öka stödens samhällsekonomiska effektivitet.
Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av hur myndigheten har
arbetat med att utveckla och effektivisera stöden till lokala klimatinvesteringar.
Den samlade redovisningen görs genom denna lägesbeskrivning.
Lägesbeskrivningen beskriver uppnådda resultat av anslaget till
klimatinvesteringar från 2015 fram till den 1 mars 2021. I rapporten redovisas
genomgående resultaten för hela denna tidsperiod, om inte annat anges. Detta är
den nionde lägesbeskrivningen för arbetet med klimatinvesteringsstöden.
Lägesbeskrivningar har tidigare lämnats 2016-03-31, 2016-08-31, 2017-03-31,
2017-08-30, 2018-02-20, 2018-09-31, 2019-04-11 och 2020-04-28.
2. Investeringar och förväntade resultat
De resultat som redovisas i det här avsnittet är beslut som fattats till och med den
1 mars 2021. Siffrorna är korrigerade för att undvika dubbelräkning av
utsläppsminskningar flera gånger i en kedja av åtgärder. Under året har även
vissa åtgärder avbrutits eller återtagits och därför kan siffror gällande antal
åtgärder, utsläppsminskning och utbetalt stödbelopp variera från år till år.
Sedan starten 2015 har Klimatklivet tagit emot över 8 600 ansökningar och
intresset är fortfarande stort. Antalet ansökningar har ökat stadigt, från cirka 700
år 2015 till över 2 800 under 2018, då Klimatklivet tog emot rekordmånga
ansökningar (diagram 1).
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Diagram 1: Antal inkomna ansökningar och antal beviljade ansökningar inom Klimatklivet per år.
Inkomna ansökningar för 2021 är de som inkommit i den första ansökningsomgången.

Klimatklivet är ett brett stöd som ska ges till åtgärder som varaktigt minskar
utsläppen av växthusgaser. Totalt har 3656 av 8661 åtgärder beviljats stöd sedan
start, vilket motsvarar 42 procent av de inkomna ansökningarna (tabell 2).
Ett antal ansökningar från år 2019 är fortfarande under handläggning. Det finns
flera orsaker till att dessa ansökningar ännu inte avgjorts. En orsak är att det är
stora åtgärder som har komplicerade finansieringslösningar som kräver mycket
kompletteringar och fördjupande bedömningar från Naturvårdsverket. En annan
orsak är att åtgärderna ändras under handläggningen, vilket kräver förnyade
bedömningar. Att ansökningar från 2020 fortfarande inte är avgjorda beror
utöver skälen ovan på en hög arbetsbelastning och att resurserna under 2020 var
ansträngda.
Under 2019 flyttades stöd till icke-publik laddning från Klimatklivet vilket
påverkar antalet inkomna ansökningar, då det tidigare hade varit den vanligaste
ansökningskategorin (läs mer om detta under avsnitt 2).
Under 2020 utlystes två ansökningsomgångar till Klimatklivet, en i februari och
en i september, och Klimatklivet har mottagit 1 038 ansökningar under året: 362
ansökningar i februari och 662 i september. Ytterligare en ansökningsomgång
var planerad i maj. Den behövde dock ställas in med anledning av begränsningar
inom ramen för bemyndigandet, vilket beskrivs mer under avsnitt
Investeringsstöd.
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År

Inkomna
ansökningar

Beviljade
ansökningar

Avslagna
ansökningar

Ansökningar
under
handläggning

2015

690

189

501

2016

1051

328

723

2017

1717

871

846

2018

2821

1472

1349

2019

1059

420

618

21

2020

1038

376

556

106

2021

285

2

283

Totalt

8661

4595

410

3656

Tabell 2: Antal inkomna ansökningar per år och hur många av dessa som blivit beviljade
respektive avslagna eller som är under handläggning, fram till 1 mars 2021.

Beviljade åtgärder
De vanligaste åtgärdskategorierna bland de inkomna ansökningarna från 2015
fram till 1 mars 2021 är laddstationer med 42 procent av alla inkomna
ansökningar. Näst flest ansökningar har inkommit inom kategorin
energikonvertering (24 procent) följt av energieffektivisering (8 procent).
Under 2020 inkom flera riktigt stora ansökningar, bland annat 20 ansökningar
med över 100 miljoner kronor i sökt stöd och 43 ansökningar med
investeringskostnader på över 50 miljoner kronor. Sökt stöd totalt under året var
6,9 miljarder kronor.
Energikonverteringar är numera den största kategorin sett till antalet beviljade
ansökningar (diagram 2). Laddstationer är dock fortsatt störst kategori om man
ser till samtliga ansökningsomgångar.
Energikonvertering är fortsatt den kategori som har högst beviljat totalt belopp,
tätt följt av produktion av biogas och transport (diagram 3).
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Diagram 2: Antal beviljade åtgärder per åtgärdskategori. Resultat från 2015 fram till 1 mars 2021.
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Diagram 3: Beviljade stödbelopp per åtgärdskategori. Resultat från 2015 fram till 1 mars 2021.

Investeringsstöd
Klimatklivet har hittills beviljat 7 miljarder kronor i investeringsstöd till åtgärder
som minskar utsläppen av växthusgaser. Det är en stor bredd bland de åtgärder
och investeringar som delfinansieras genom Klimatklivet. Det hittills största
stödbeloppet är drygt 210 miljoner kronor och det lägsta 4 015 kronor.
Stödet från Klimatklivet utgör i genomsnitt 44 procent av den totala
investeringskostnaden, resten står stödmottagare samt övriga finansiärer för. Den
totala investeringskostnaden för samtliga åtgärder som beviljats stöd är 16
miljarder kronor.
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Utbetalningarna och arbetet med investeringsstödet har under flera år varit
kraftigt begränsat av att bemyndiganderamen varit otillräcklig i jämförelse med
anslagets storlek. Utan möjlighet att göra åtaganden för utbetalningar kommande
år var det inte möjligt att bevilja projekt och betala ut medel på årets anslag.
Redan tidigt under år 2020 nåddes taket för bemyndigandet. Beslutsfattandet
pausades och en ansökningsomgång ställdes in.
Utrymmet på bemyndiganderamen har också minskat på grund av förlängningar
av åtgärder, bland annat beroende av pandemin. I höständringsbudgeten 2020
gavs Naturvårdsverket förutsättningar för att fatta nya beslut i Klimatklivet.
Höständringsbudgeten 2020 innebar ett förlängt uppdrag till 2026 och en utökad
bemyndiganderam som möjliggör bidrag till en större mängd långsiktiga projekt
vilka kan ge stora varaktiga utsläppsminskningar.
Under perioden mars 2020 till och med 1 mars 2021 beviljades stöd för cirka 2,2
miljarder kronor.
Utsläppsminskning
Tillsammans beräknas de åtgärder som hittills fått stöd bidra med en årlig
minskning av växthusgaser som motsvarar 1,9 miljoner ton CO2ekv per år under
den tid som åtgärderna är i funktion. Utsläppsminskningen är baserad på den
förväntade klimatnyttan av de beviljade åtgärderna och bygger dels på vad
stödmottagaren har angett, dels på olika rimlighetsbedömningar och justeringar
som Naturvårdsverket gjort. Klimatnyttan är beroende av vad som händer under
genomförandet av investeringen och driften många år framöver.
Den förväntade minskningen av växthusgasutsläpp som en följd av beviljade
åtgärder visas i diagram 4. Ytan under grafen visar Klimatklivets totala
utsläppsminskning på 33 miljoner ton CO2ekv. Det innebär en
utsläppsminskning på 5 kilo CO2ekv per krona beviljat bidrag. Många av de
åtgärder som Klimatklivet ger stöd till avser tekniska investeringar vilka medför
strukturella förändringar som finns kvar i många år framöver. Effekten av dessa
investeringar går därför bortom de 16 år som beräknas vara åtgärdernas
genomsnittliga livslängd. Det är därmed sannolikt att det teknikskifte som
Klimatklivet stödjer ger minskade klimatutsläpp även efter åtgärdernas
livslängd. Den additionella utsläppsminskningen beräknas till 1,5 miljoner ton
per år varav cirka 1,3 miljoner ton är inom Sveriges gränser (läs mer i kapitel 4).
Utsläppsminskningen kommer att fortsätta många år efter att projekten har
slutredovisats och kurvan kommer att breddas ju fler ansökningar som beviljas.
Naturvårdsverkets bedömning är att när ett teknikskifte kommit till en viss punkt
är det osannolikt att stora steg kommer tas tillbaka till fossilberoende, och
förändringen kommer därmed vara beständig.
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Diagram 4: Beviljade åtgärders minskning av utsläpp över tid (ton CO2ekv per år). Den blå linjen
är utsläppsminskningen av åtgärder beslutade fram till 1 mars 2021.
Den röda linjen är utsläppsminskningen av åtgärder beslutade fram till 1 mars 2020.

Tidigare år har åtgärder inom transport, energikonvertering och biogasproduktion beräknats leda till den största minskningen av koldioxidutsläpp.
Resultat från 2020 tyder på att den största utsläppsminskningen kommer ske
inom transport, avfall och energikonvertering. Utsläppsminskningen inom
kategori avfall är den som har ökat mest sedan förra lägesbeskrivningen
(diagram 5).
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Diagram 5: Årlig beräknad minskning av växthusgasutsläpp i tusen ton CO2ekv. Fördelning per
åtgärdskategori. Resultat från 2015 fram till 1 mars 2021.
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Resultat per län
Flest åtgärder har beviljats inom Stockholms län (diagram 6). Sett till antal
beviljade åtgärder per 10 000 invånare har istället Gotlands län flest beviljade
åtgärder (diagram 7).
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Diagram 6: Antal beviljade åtgärder per län. Resultat från 2015 fram till 1 mars 2021.
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Diagram 7: Antal beviljade åtgärder per 10 000 invånare. Fördelning per län. Resultat från 2015
fram till 1 mars 2021.

Det totala stödbeloppet uppdelat på länen visas i diagram 8. Åtgärder inom
Västra Götalands län har sammanlagt beviljats störst stödbelopp. Sett till beviljat
stödbelopp per 10 000 invånare ligger istället Gävleborgs län högst upp (diagram
9).
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Diagram 8: Beviljat stödbelopp per län, miljoner kronor. Resultat från 2015 fram till 1 mars 2021.
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Diagram 9: Beviljat stödbelopp per 10 000 invånare, miljoner kronor. Fördelning per län. Resultat
från 2015 fram till 1 mars 2021.

Den totala beräknade minskningen av växthusgaser per år till följd av beviljade
åtgärder finns också i Gävleborgs län, även sett till utsläppsminskning per
10 000 invånare (diagram 10 och 11).
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Diagram 10: Årlig beräknad minskning av växthusgaser per län, tusen ton CO2ekv. Resultat från
2015 fram till 1 mars 2021.
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Diagram 11: Utsläppsminskning i tusen ton CO2ekv per 10 000 invånare. Fördelning per län.
Resultat från 2015 fram till 1 mars 2021.

Resultat per organisationstyp
Det är relativt stor spridning mellan olika branscher och storlek på
investeringarna. Diagram 12 visar antal beviljade ansökningar per
organisationstyp och diagram 13 belopp per organisationstyp.
Privata företag fortsätter vara dominerande bland de aktörer som har fått stöd
från Klimatklivet. Över 2100 ansökningar från företag har beviljats, vilket
motsvarar 59 procent av alla beviljade ansökningar. Totalt har 5,4 miljarder
kronor beviljats till företagen, vilket motsvarar 77 procent av fördelade medel.
Naturvårdsverket ser en stor bredd i storleken på de företag som beviljats stöd,
allt från små lantbruk och enskilda företag till stora koncerner.

17

Bostadsrättsföreningar har beviljats 636 ansökningar vilket motsvarar 17 procent
av alla beviljade ansökningar. Det handlar framför allt om investeringar i
laddstationer vilket nu hanteras i ett separat bidrag. Kommuner, kommunförbund
och kommunala bolag har sammanlagt fått 597 ansökningar beviljade vilket
motsvarar 16 procent av alla beviljade ansökningar. Inom gruppen ”annan” finns
organisationer som till exempel samfälligheter, stiftelser och ekonomiska
föreningar.
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Diagram 12: Antal beviljade ansökningar per organisationstyp. Resultat från 2015 fram till 1 mars
2021.
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Diagram 13: Beviljat stödbelopp per organisationstyp (miljoner kronor). Resultat från 2015 fram till
1 mars 2021.

18

2.1. Resultat för laddinfrastruktur
Totalt inkomna ansökningar

3 651 (st)

Totalt beviljade ansökningar

2 063 (st)

Totalt beviljade laddningspunkter

29 623 (st)

Totalt beviljade publika laddningspunkter

9 686 (st)

Totalt beviljade icke-publika laddningspunkter

19 937 (st)

Totalt beviljat stödbelopp

454 miljoner kronor

Totalt beräknad utsläppsminskning

84 000 ton CO2ekv/år

Tabell 3: Resultat för åtgärdskategori laddstationer 2015 – 1 mars 2021.

Fördelningen mellan vilken typ av laddningsstationer som beviljats stöd har varit
under förändring sedan Klimatklivets start. Delvis på grund av skiftande intresse
från olika segment av laddmarknaden, delvis på grund av Naturvårdsverkets
utvecklingsarbete med stödet. Under 2015 och 2016 var merparten av
laddningsstationerna som fick stöd placerade längs vägar och ute i stadsmiljön.
Under 2017 och 2018 var merparten av de laddningsstationer som fick stöd från
Klimatklivet icke-publika laddare.
Antalet ansökningar från bostadsrättsföreningar var konstant uppgående med
totalt 254 ansökningar i den sista omgången 2018. Sedan 2019 har stöd till ickepublik laddning flyttats till en egen förordning och går under namnet Ladda
bilen-stödet (se mer under avsnitt 2.1.2).
Klimatklivet fortsätter sitt arbete med att stödja utvecklingen av publik
laddinfrastruktur i landet. I slutet av februari 2021 fanns ungefär 12 200 publika
laddningspunkter och nästan 200 000 laddbara fordon i Sverige enligt
branschorganisationen Power Circle1. Hittills har Klimatklivet beviljat stöd till
cirka 30 000 laddpunkter i totalt 253 kommuner. Klimatklivet är således med
och skapar laddinfrastruktur i hela landet, vilket bidrar med ett ökat förtroende
för elektromobilitet och ett sammanhängande laddnätverk i Sverige. Diagram 14
visar fördelningen mellan icke publika och publika beviljade laddningspunkter
uppdelat på normalladdning respektive snabbladdning.

1

https://www.elbilsstatistik.se/laddinfrastatistik
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Diagram 14: Totalt antal beviljade laddningspunkter, fördelat på typ av laddningspunkt. Resultat
från 2015 fram till 1 mars 2021.

Publik normalladdning i städer är en typ av åtgärd som är viktig för bilburna
personer boende i flerfamiljshus utan privat parkering. Att möjliggöra publik
laddning för denna grupp är viktigt för att ytterligare öka förtroendet för
laddinfrastrukturen och kan därmed få grupper att övergå till elektromobilitet
som idag inte ser det som en möjlighet.
Utifrån inkomna ansökningar under 2020 påvisas ett ökat intresse att söka stöd
för publika snabbladdare med allt högre effekter.
Flertalet ansökningar för icke-publik laddning av tunga fordon har inkommit
under 2020. Klimatklivet har exempelvis beviljat stöd till DHL Freight Sweden
AB för en laddare avsedd för laddning av el-lastbilar på terminalen i Jönköping.
Utvecklingen på området går snabbt och stöd till laddinfrastrukturen för tunga
fordon är efterfrågad hos företagen för möjlighet till omställning av
fordonsflottan. För den icke-publika laddningen av tunga fordon finns en viktig
synergieffekt då många av företagen även planerar för att närliggande företags
el-lastbilar ska ges möjlighet att använda laddstationerna. Naturvårdsverket ser
också ett ökat intresse med flera ansökningar för stöd till laddinfrastruktur för elflyg samt elektrifierad sjöfart, med åtgärder för laddning av färjor och
kombinerad laddare för elbilar och elbåtar i småbåtshamnar.
Under 2020 har Klimatklivet tagit emot ett ökat antal ansökningar som rör
laddstationer till elbussar, både för stads- och regionaltrafik. Vissa av dessa
ansökningar har kunnat beviljas, men det finns en problematik med att kunna
påvisa additionalitet eller genomförandekapacitet när ansökningar ingår i
offentliga upphandlingsprocesser, beroende på i vilket skede ansökan inkommer
till Klimatklivet. En dialog med branschen om denna problematik pågår.
För att få fler att våga satsa på laddfordon, och för att hela Sverige ska kunna
vara en del av klimatomställningen, är det viktigt att bygga bort sträckor där det
saknas laddinfrastruktur, så kallade vita sträckor, och därmed skapa en
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heltäckande laddinfrastruktur för laddfordon längs de större vägarna i Sverige.
Trafikverket genomför, på uppdrag av regeringen, satsningar för att bygga bort
vita sträckor och detta arbete genomförs i nära dialog med Klimatklivet för att de
olika stöden till publik laddning ska fungera bra tillsammans. Regeringen har
också aviserat ett stöd som Energimyndigheten kommer hantera för
laddinfrastruktur till tunga fordon inom så kallade regionala
elektrifieringspiloter.
EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) har omarbetats och
ett nytt krav på laddinfrastruktur har införts. Förändringar av detta direktiv
innehåller bland annat krav på att förbereda för laddinfrastruktur i nya lokaler
och flerfamiljshus men kraven ställs även vid ”större renoveringar”. Boverket
har fått uppdraget att integrera det förnyade direktivet i sitt regelverk.
Regelverket infördes den 15 maj 2020 och tillämpas i två steg från den 11 mars
2021 och den 1 januari 2025. Naturvårdsverket fortsätter att bevaka att de nya
lagkraven följs och kontrollerar därmed att ansökningar som inkommer inte
räknar med de delar som täcks av lagkraven i stödberättigande kostnader.
Om man strikt ser till antal beviljade laddningspunkter i länen ligger
storstadsregionerna i klar framkant, med Stockholm i täten med över 10 000
beviljade laddningspunkter (både publika och icke-publika, diagram 15). Ser
man till antal beviljade per 10 000 invånare har Stockholm fortfarande flest
beviljade, därefter kommer Jämtland och Skåne (diagram 16). Överlag ser man
att spridningen av laddningsinfrastruktur är någorlunda jämn över landet om
man tar hänsyn till befolkningsmängden.
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Diagram 15: Antal beviljade icke-publika och publika laddningspunkter (både normalladdning och
snabbladdning). Fördelning per län. Resultat från 2015 fram till 1 mars 2021.
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Diagram 16: Antal beviljade icke-publika och publika laddningspunkter per 10 000 invånare.
Fördelning per län. Resultat från 2015 fram till 1 mars 2021.

2.1.1.

Publika laddningsstationer

Publik laddinfrastruktur för personbilar växer. Sannolikt finansierar Klimatklivet
en stor andel av de laddningspunkter som etableras men det saknas statistik på
hur många det är totalt sett. Det finns även andra stöd både inom Sverige och EU
som bidrar. Det förekommer också installationer helt utan direkt stöd från staten
eller EU.
Tillgång till publik laddinfrastruktur är ett viktigt komplement för att
åstadkomma god rörlighet för elfordon och har även ett viktigt syfte i att bygga
förtroendet för elfordon. Vanligtvis kompletterar publik laddinfrastruktur den
huvudsakliga icke-publika laddningen förutom i vissa fall, främst i städer, där
det är begränsat med enskilda parkeringsplatser. För publik snabbladdning finns
två olika laddningstyper. Det finns växelströmsladdning (AC) med effekter
mellan 3,7–22,2 kW, som i huvudsak kan ses som publik normalladdning. Sådan
normalladdning är främst aktuell där någon parkerar lite längre; vid en
kollektivtrafiknod, utmed större vägar, köpcentrum eller mötesplatser. Det finns
även en likströmsladdning (DC) med normalt 50–150 kW och på sikt kan nivåer
upp mot 350 kW eller mer vara möjligt. Diagram 17 visar antalet beviljade
publika laddningspunkter per ansökningsomgång sedan 2015.
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Diagram 17: Antal beviljade publika laddningspunkter per ansökningsomgång.

Publika snabbladdare som enligt Energimyndigheten fyller luckor i vägnätet och
därav har en större användning än övriga har haft viss prioritet. Under året har
fyra av dessa prioriterade snabbladdare fått bifall, vilket gör att Klimatklivet kan
täcka upp luckor som funnits i Ånge, Eksjö, Värmdö och Burgsvik på södra
Gotland. Klimatklivet ser ett framtida stort behov av samverkan med
Energimyndigheten och andra berörda myndigheter då flera nya stöd inom
området laddinfrastruktur är på väg att införas.
Tittar man på publik normalladdning och snabbladdning med 22 kW växelström
ser den regionala situationen i Sverige ut så här i mitten av februari 2020, se
figur 1.

23

Figur 1. Regional fördelning av publika normalladdningspunkter samt 22 kW växelströmsladdning
i Sverige. Blå prickar är befintliga laddstationer och gula är sådana som är beviljade av
Klimatklivet men ännu inte realiserade.

Man kan se att den här typen av laddning finns och söks över hela landet men
antalet relaterar till faktorer så som till exempel befolkningstäthet och
marknadsandel av laddbara personbilar. Någon djupare analys av detta mer än
okulärt på bilden har dock inte gjorts.
När det gäller snabbladdning med likström över 50 kW är situationen liknande,
se figur 2. På senare tid har det inkommit fler och fler ansökningar med 150 kW
eller högre effekt.
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Figur 2. Regional fördelning av publika snabbladdstationer över 50 kW likströmsladdning i
Sverige. Blå prickar är befintliga laddstationer och gula är sådana som är beviljade av Klimatklivet
eller Trafikverket men ännu inte realiserade.

Trafikverket har vid två tillfällen utlyst investeringsstöd för att etablera
snabbladdning på platser längs det nationellt prioriterade vägnätet där det idag
saknas och som inte kommit till stånd genom Klimatklivet. Stödet sker i form av
en upphandling och stödet kan därmed vara generösare än Klimatklivets
regelverk. I den första omgången av utlysningen beviljades alla
laddningspunkter utom en. I figur 2 har därför även Trafikverkets pågående
utlysning inkluderats i bilden.
Den regionala situationen är nu svårare att bedöma. Det kommer sannolikt inte
vara så många extra prioriterade snabbladdningspunkter inom Klimatklivet
fortsättningsvis eftersom stora delar av landet redan är täckt på en
grundläggande nivå.
För snabbladdning av tunga lastbilar har Energimyndigheten nyligen börjat
rapportera den regionala fördelningen inom Klimatklivet då det inkommit
ansökningar. Läget för detta område kan ses i figur 3. Det bör tilläggas att
figuren visar laddningspunkter som är speciellt anpassade för tunga fordon men
det kan även finns möjlighet att snabbladda tunga fordon på de laddningsplatser
som avser personbilar. Av figuren framgår att snabbladdning för tunga lastbilar
ännu är i början av sin utveckling.
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Figur 3: Regional fördelning av publika snabbladdstationer för tunga lastbilar i Sverige. Blå prickar
är befintliga laddningspunkter och gula är sådana som är beviljade av Klimatklivet men ännu inte
realiserade.

2.1.2.

Laddning vid bostäder och arbetsplatser – icke-publik laddning

Naturvårdsverket har genom Klimatklivet och de särskilda stöden för utbyggd
laddinfrastruktur medfinansierat installation av laddstationer vid bostäder och
arbetsplatser. Dessa laddstationer är av central betydelse för att möjliggöra en
omställning till fler laddbara bilar eftersom största delen av all laddning sker vid
bilens huvudsakliga parkeringsplats. Åren 2015-2018 kunde
bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer få stöd för laddstationer
vid bostäder och arbetsplatser inom Klimatklivet. Under perioden ökade antalet
ansökningar kraftigt, en ökning som fortsatt även efter bidraget flyttats till att
hanteras inom Ladda bilen.
Ladda hemma-stödet
Naturvårdsverket har hanterat ett Ladda hemma-stöd till privatpersoner som sökt
stöd för installation av laddningsstation till elfordon mellan 2018 och 2020.
Stödet utgjorde en del av Klimatklivets budget och hanteringen skedde vid en
för ändamålet inrättad enhet på Naturvårdsverket – Enheten för Miljöbidrag.
Bidraget enligt förordning (2017:1318) uppgick till 50 procent av kostnaden upp
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till ett tak på 10 000 kronor per fastighet. Under 2020 har 172 miljoner kronor
betalats ut till 21 285 bidragsmottagare. Det genomsnittliga bidraget har uppgått
till 8 091 kr (diagram 18).
Under 2020 fattade regeringen beslut om att installation av laddningsstation för
privat bruk ska omfattas av en ny skattereduktion för Grön teknik och ska sökas
hos Skatteverket från och med 1 januari 2021.
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Diagram 18. Antal inkomna ansökningar till Ladda hemma-stödet samt beviljat belopp under
2020.

Icke-publika laddningsstationer (Ladda bilen)
Stöd till icke-publika laddningsstationer ingår sedan andra hälften av 2019 inte i
Klimatklivsförordningen (2015:517) utan finns i en separat förordning,
Förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för
elfordon. Detta skede för att effektivt kunna hantera den stora mängden av
inkommande ansökningar genom ett mer automatiserat flöde som även leder till
en förenklad ansökningsprocess för den sökande. Trots automatiseringen vid
ansökan krävs dock fortsatt manuell handläggning i de fall där sökande inte
inkommit med all nödvändig information.
Diagram 19 visar statistik över hur stöd till icke-publika laddstationer har sett ut
när det ingick i Klimatklivet.
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Diagram 19: Antal beviljade icke-publika laddningspunkter per ansökningsomgång. Observera att
diagrammet gäller endast för Klimatklivet.

Det nya stödet riktar sig till organisationer såsom företag, bostadsrättsföreningar
och samfälligheter som vill installera laddningspunkter för eget bruk. Stöd kan
enligt den nya förordningen ges med högst 50 procent av kostnaderna, upp till
ett tak på 15 000 kr per laddningspunkt.
Av de över 4 500 inkomna ansökningar om stöd till icke-publik laddning har
över 2 300 slutfört sina åtgärder och fått sin ansökan om utbetalning beviljad och
bidraget utbetalt. Totalt har 136,6 miljoner kronor av det sökta 414,7 miljoner
kronor betalats ut under året (diagram 20).
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Diagram 20: Antal ansökningar, laddpunkter och beviljat stödbelopp fördelat kvartalsvis för ickepublik laddning inkomna mellan 2019 kvartal 4 till och med 2020.

Diagram 21 visar att störst antal ansökningar kommer från företag och att
bostadsrättsföreningar fått mest i stöd. Kategorin bolag innefattar även
kommunala bolag, regioner, kommuner med flera.
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Diagram 21: Antal ansökningar, laddpunkter och beviljat stödbelopp fördelat på organisationstyp
för icke-publik laddning inkomna mellan 2019 kvartal 4 och 2020.

På Naturvårdsverkets hemsida används det överbryggande begreppet Ladda
bilen för att vägleda om de olika sätten att ansöka om bidrag till
laddningsinfrastruktur.
2.2. Resultat från energikonvertering
Totalt inkomna ansökningar

2 084 (st)

Totalt beviljade åtgärder

1 012 (st)

Totalt beviljat belopp

1 775 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

307 000 ton CO2ekv/år

Tabell 4: Resultat för åtgärdskategori energikonvertering 2015 – 1 mars 2021.

Energikonverteringar är Klimatklivets största åtgärdskategori sett till beviljat
stödbelopp. Energikonverteringar innefattar åtgärder där en energikälla byts ut
mot en annan med mindre påverkan på klimatet. Ofta rymmer konverteringen
också en viss energieffektivisering. Under 2020 har ansökningar inom
konverteringskategorin främst bestått av åtgärder inom jordbruk, industri samt
uppvärmning av olika typer av fastigheter och lokaler. Konverteringar sker
främst till fasta biobränslen, bio-olja, el och fjärrvärme.
Under 2020 utgjorde 36 procent av alla inkomna ansökningar
energikonverteringar. Cirka hälften av dessa har fått bifall och de utgör cirka
hälften av alla de beviljade ansökningarna hos Klimatklivet under 2020.
De energikonverteringar som beviljats uppgår till cirka 22 procent och 219
miljoner kronor av Klimatklivets totala beviljade stödbelopp under 2020. Dessa
219 miljoner kronor utgör i genomsnitt 53 procent av investeringskostnaderna.
Åtgärderna uppskattas tillsammans ge en utsläppsminskning på cirka 26 tusen
ton CO2ekv per år när åtgärderna är slutförda. Denna siffra beräknades till cirka
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57 tusen ton CO2ekv per år för 2019. Minskningen mellan åren beror framförallt
på att sex stycken beviljade ansökningar från 2019 var av större omfattning.
I jämförelse med år 2019 sjönk antalet inkomna energikonverteringsansökningar
med 50 i antalet år 2020. Beviljade ansökningar för energikonvertering från
2019 uppgick dock till en lägre andel av Klimatklivets beviljade stödbelopp.
2.2.1.

Jordbruk

Konverteringar inom jordbrukssektorn var fortsatt framträdande bland de
inkomna ansökningarna under 2020. Från 2017 har antalet jordbruksåtgärder
ökat stadigt, från att utgöra cirka 20 procent av alla konverteringsansökningar till
omkring 40 procent under 2020.
Under 2020 har Klimatklivet utvecklat behovet av yttrande från Länsstyrelsen
som rör jordbruk. Länsstyrelsen yttrar sig numera även om det finns pågående
djurskyddsärende på de gårdar som söker bidrag. Informationen i yttrandet vägs
in i Naturvårdsverkets bedömning av ansökan.
Ansökningarna från jordbruket har under 2020 avsett olika typer av åtgärder.
Bland åtgärderna som fått bifall finns eldrivna bevattningspumpar,
gödselpumpar och foderblandare. Detta visar på ett fortsatt intresse för
konvertering av arbetsutrustning från diesel till el. Investeringskostnaden för den
här typen av åtgärder tenderar att vara något lägre än för andra åtgärdstyper och
kan variera från några hundratusen till några miljoner kronor. Elektrifieringen
och automatiseringen är med och bidrar till ett viktigt teknikskifte inom
jordbrukssektorn, som förutom minskade utsläpp ger lantbrukarna en bättre
arbetsmiljö med mindre avgaser, damm och buller i sin dagliga verksamhet.
Den vanligaste åtgärden inom jordbruket är dock fortsatt investering i fasta
biobränslepannor, främst pellets och flis, för torkning av spannmål. Samverkan
med branschorganisationer har varit en bidragande faktor till en fortsatt hög
andel jordbruksansökningar. Naturvårdsverket har även utvecklat samarbetet
med Jordbruksverket både för bedömning av enskilda åtgärder samt för att hitta
gränsdragningar mellan kommande landsbygdsprogram och Klimatklivet.
Ett exempel på åtgärd är Bodagårdens Charolais AB i Östersunds kommun som
föder upp nötboskap och har fått stöd för att införa ett automatiserat
utfodringssystem. Tidigare användes två dieseldrivna traktorer; den ena för att
hämta foder i foderlagret, den andra för att driva foderblandaren. Traktorerna
ersätts nu av en eldriven utfodringsrobot som blandar och utfodrar djuren
automatiskt. Det går att detaljstyra olika blandningar av foder, vilket ger högre
precision i näringstillförseln. Det nya utfodringssystemet förväntas minska
företagets utsläpp av växthusgaser med drygt 110 ton CO2ekv per år. Förutom
minskade klimatutsläpp bidrar åtgärden även till en bättre djurvälfärd och
tillväxt, en bättre arbetsmiljö för lantbrukaren samt minskat foderspill och
näringsläckage.
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2.2.2.

Industri

Under den andra ansökningsomgången från 2020 inkom 27 ansökningar om
konverteringsansökningar från industrin som rör deras processer. Det utgör 13
procent av de inkomna ansökningarna för energikonvertering. Av dessa 27
ansökningar fick cirka hälften bifall.
Ett flertal åtgärder gäller bergtäkter som konverterar från diesel till el. Övriga
beviljade ansökningar inkluderar energikonverteringar inom bland annat
produktion av betong, kemikalier och asfalt.
Ett exempel på åtgärd är Heatwood AB i Hudiksvalls kommun som har fått stöd
för investering i bio-olja för sin industri. Deras verksamhet består i att förlänga
livslängden på trä utan att använda sig av kemikalier. Processen kräver höga
temperaturer som hittills har tillförts genom förbränning av eldningsolja.
Heatwood AB inkom med en ansökan där de önskade erhålla stöd från
Klimatklivet för att bygga om sin oljepanna till att istället vara kompatibel med
bio-olja. Ansökan beviljades och väntas ge en årlig utsläppsminskning på över
516 ton CO2ekv per år. Klimatklivets stöd har således gett företaget möjlighet
att använda ett mer klimatvänligt bränsle för att på ett kemikaliefritt sätt förlänga
livslängden i trä.
2.2.3.

Uppvärmning

Utöver den stora mängden ansökningar som rör jordbruks- och industriprocesser
finns även ett flertal ansökningar som rör uppvärmning av fastigheter och
lokaler. Under den andra ansökningsomgången 2020 gällde en tredjedel av
energikonverteringsansökningarna uppvärmning.
I denna delkategori har Naturvårdsverket tidigare sett konverteringar till
framförallt fjärrvärme och fastbränslepannor men även noterat en viss ökning av
ansökningar som rör investering i olika typer av värmepumpar.
Fjärrvärmeåtgärderna gäller i större utsträckning anslutning av byggnader till
befintliga fjärrvärmenät. Ett exempel på en slutförd åtgärd är Gundhes Blommor
AB i Dalarnas län. Företaget har bytt ut en oljepanna som försörjt företagets
växthus med värme till två fliseldade pannor som nu står i ett nybyggt pannrum
på gården. Åtgärden minskar företagets växthusgasutsläpp med cirka 43 ton
CO2ekv årligen och bidrar även till miljömålen Frisk luft och Giftfri miljö.
Naturvårdsverket gjorde tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna ett digitalt
platsbesök på gården i februari 2021 och fick då veta att flisen som nu används
köps in från ett närliggande sågverk. Detta är ett gott exempel på hur
Klimatklivet har bidragit till att öka det lokala samarbetet i bygden samtidigt
som bränsletransporterna minskar.

31

2.3. Resultat från transport, infrastruktur och fordon
2.3.1.

Transport

Total inkomna ansökningar

617 (st)

Total beviljade åtgärder

189 (st)

Total beviljade belopp

1 158 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

521 000 ton CO2ekv/år

Tabell 5: Resultat för åtgärdskategori transport 2015 – 1 mars 2021.

Huvuddelen av beviljade ansökningar i kategorin transport är tankstationer för
biodrivmedel. Kategorin innehåller även två stora åtgärder för produktion av
bio-olja som är tänkt att användas för produktion av biodrivmedel.
En övervägande del av ansökningarna gäller publika tankstationer, men även
tankstationer för bussar. De ansökningar som kom in under 2020 och som har
beviljats stöd gäller till stor del tankstationer för biogas. Även stöd till
tankstationer för ED95 och vätgas har beviljats. Tankstationerna för flytande
biogas spelar en viktig roll för klimatomställningen av tunga fordonstransporter.
Två aktörer, Växjö Motor Company AB samt Runes Bensin och Oljeimport AB
beviljades stöd till sammanlagt 16 tankstationer för biogas i södra Sverige under
2020. Därutöver beviljades ytterligare fem tankstationer för biogas och en
gasbuss-depå. Samtliga tankstationer för biogas som har beviljats lokaliseras
från Gävleborgs län och söderut. Figur 4 visar fördelningen av slututbetalda och
pågående tankstationer.

Figur 4. Regional fördelning av slututbetalda och pågående tankstationsärenden.
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2.3.2.

Vätgas

Naturvårdsverket har sett ett förnyat intresse från vätgassektorn, bland annat
flera ansökningar om tankstationer för vätgas. Det kan vara en effekt av EU:s
vätgasstrategi som kom ut under 2020. Där pekas vätgas ut som ett alternativ i
sektorer där det annars är svårt att gå över till fossilfritt, däribland tunga och
långväga transporter.
Under 2020 kom det in 21 ansökningar som på något sätt berörde vätgas.
Trenden är tydligt stigande med tre ansökningar under våren och 18 ansökningar
under hösten. Flertalet ansökningar gäller produktion och/eller distribution av
vätgas men det finns även några ansökningar som gäller att köpa in eller anpassa
färjor och andra typer av tunga fordon till vätgas som drivmedel. Av de 21
ansökningarna har en beviljats, tolv är under handläggning och åtta har avslagits.
Vid sidan av att det ökande antalet ansökningar, som på ett eller annat sätt berör
vätgas, är underlaget ännu i minsta laget för att kunna dra några slutsatser om att
trenden med fler ansökningar som rör vätgas tycks hålla i sig även i inledningen
av 2021.
2.3.3.

Infrastruktur

Total inkomna ansökningar

178 (st)

Total beviljade åtgärder

55 (st)

Total beviljade belopp

297 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

73 000 ton CO2ekv/år

Tabell 6: Resultat för åtgärdskategori infrastruktur 2015 – 1 mars 2021.

Klimatsmarta infrastrukturlösningar är en förutsättning för att samhället ska
kunna ställa om till fossilfria transporter. Klimatklivet har under åren beviljat
stöd till bland annat gång- och cykelinfrastruktur, upprustning av industrispår
och sammankoppling av biogasnät för uppvärmning av bostäder och lokaler.
Klimatklivet har under 2020 beviljat stöd till Borås stad som vid Borås
centralstation nu bygger en väderskyddad cykelparkering samt en anslutande
gång- och cykelväg som kopplar ihop den nya cykelparkeringen med befintliga.
Andra viktiga projekt inom infrastruktur-kategorin är de som syftar till att flytta
transporter från väg till järnväg. Exempel på sådana åtgärder är bytespunkter,
omlastningscentraler, logistikterminaler och industrispår. Under 2020 har
Klimatklivet beviljat stöd till fyra åtgärder för tåginfrastruktur till ett totalt
stödbelopp om 32,5 miljoner kronor. Den största åtgärden ägs av Örnsköldsviks
kommun och drivs av Örnsköldsviks Hamn och Logistik. De har beviljats ett
stöd på närmre 12,4 miljoner kronor för utbyggnad av Arnäsvalls kombiterminal
för att kunna nå den efterfrågade ökade transporten på järnväg. Även Västerdala
Terminal och Järnvägsspår AB har beviljats stöd om 7,7 miljoner kronor för
utbyggnad av Malungsfors virkesterminal för att kunna flytta transporter av
sågat virke från väg till järnväg.
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Under 2020 har Klimatklivet även beviljat stöd till Stockholms och Kapellskärs
hamn för landelsanslutning av fartyg, både passagerar- och godsfartyg. Genom
att använda el istället för olja när fartygen ligger i hamn och går på tomgång
beräknar åtgärderna minska växthusgasutsläppen med totalt 7,3 ton CO2ekv
årligen.
2.3.4.

Fordon

Total inkomna ansökningar

493 (st)

Total beviljade åtgärder

115 (st)

Total beviljade belopp

150 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

41 000 ton CO2ekv/år

Tabell 7: Resultat för åtgärdskategori fordon 2015 – 1 mars 2021.

Fordonsåtgärderna handlar framför allt om att möjliggöra investeringar i
fossilfria tunga fordon. Vissa ansökningar gäller arbetsmaskiner, men i huvudsak
är det tunga fordon med flytande biogas som drivmedel som dominerar bland
ansökningar och beviljade åtgärder. Även Energimyndigheten har beviljat stöd
för denna typ av fordon inom ramen för “Innovationskluster för flytande biogas”
(Drive LBG). Under 2020 infördes ett ytterligare stöd, Klimat-premien, som
Energimyndigheten ansvarar för. Klimat-premien ger stöd till köp av
miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Energimyndigheten och
Naturvårdsverket har en dialog för att undvika att statligt stöd delas ut för
samma fordon. För att Klimatklivet ska kunna bevilja stöd behöver investeringen
ägas av sökanden när åtgärden är avslutad. Detta är en av anledningarna till att
Klimatklivet inte kan tillåta leasing som finansieringsform. Detta leder till att
Naturvårdsverket behöver avslå en del fordonsansökningar då leasing är en
vanligt förekommande finansieringsform vid köp av tunga fordon. I dessa fall
hänvisas sökande till Klimatpremien hos Energimyndigheten som har andra
kriterier för att kunna bevilja stöd.
Representanter från branschen menar att Klimatklivet har spelat en viktig roll i
efterfrågan av tunga lastbilar med flytande biogas som drivmedel, vilket i sin tur
ger ett ökat behov av rena biodrivmedel och infrastruktur för tankning. Intresset
är dock till hög grad beroende av att tillgången till tankstationer förbättras över
hela landet, något som Naturvårdsverket ser händer med både etablerade och nya
aktörer på marknaden.
Totalt har drygt 700 fordon beviljats stöd i Klimatklivet. Huvuddelen av dessa
av är biogaslastbilar, 525 som drivs av flytande biogas (LBG) och 150 för
komprimerad biogas (CBG). El och hybrider har också beviljats stöd. Hittills rör
det 32 nya fordon. De flesta åtgärderna i fordonskategorin handlar om beviljade
stöd på mellan en halv miljon till en miljon kronor då åtgärderna vanligtvis
innebär att sökanden ersätter en eller ett par fossildrivna lastbilar. Vissa aktörer
söker däremot för ett successivt utbyte av fordonsflottan under några års tid
såsom Bengts Åkeri i Örebro AB som 2019 beviljats stöd för köp av 50
gasfordon under 4,5 års tid.
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Klimatklivet har identifierat en grupp inom kategorin fordon där en teknisk
utveckling och omställning är viktig, men i nuläget svår för Klimatklivet att
tillgodose. Det gäller åtgärder för att ersätta fordon för fossila bränslen med
elfordon; fordonstyper som inte faller in under Bonus Malus-systemet. Det kan
vara eltruckar, elgräsklippare i parkmiljöer, el-lastbilar eller anläggningsfordon
som drivs med el. Dessa typer av fordon är ofta kostsamma i förhållande till
utsläppsminskningen och kan sällan konkurrera med andra ansökningar till
Klimatklivet. Detta trots att åtgärder inom transportsektorn är prioriterade. I de
fall där elektriska arbetsmaskiner uppfyller Klimat-premiens effektkrav, samt för
inköp av el-lastbilar, kan det finnas större möjligheter till stöd inom
Klimatpremien. För fordon som inte uppfyller Klimatpremiens effektkrav
behöver möjligheterna till ett stöd utredas vidare.
2.4. Resultat från produktion av biogas
Total inkomna ansökningar

150 (st)

Total beviljade åtgärder

49 (st)

Totalt beviljade belopp

1 721 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

271 000 ton CO2ekv/år

Tabell 8: Resultat för åtgärdskategori produktion av biogas 2015 – 1 mars 2021.

Sedan 2015 har Klimatklivet beviljat stöd till cirka 50 anläggningar som
framställer biogas till industri, sjöfart och vägtrafik. För det mesta rör det sig om
stora åtgärder som kan ta flera år att genomföra, där de beviljade beloppen
sträcker sig från knappa miljonen till 158 miljoner kronor. Ett tjugotal av dessa
anläggningar har nu blivit färdigställda och börjat producera biogas till
transportsektorn och industrin. Ungefär hälften av dessa färdigställdes under
2020.
Sammantaget ger de nya eller utbyggda biogasanläggningarna 1 TWh i ny
biogasproduktion. Det innebär en ökning av den svenska biogasproduktionen
med 50 procent.
Bland de som sökt stöd för produktion av biogas under 2020 har stöd beviljats
till såväl kommuner och kommunala bolag som stora och små privata aktörer.
En av de ansökningar som beviljades stöd under 2020 kom från kommunerna i
Jämtland och Härjedalen som genom ett gemensamt kommunalt aktiebolag
önskade uppföra en rötgasanläggning i Gräfsåsens avfallsanläggning i
Östersunds kommun. Den producerade biogasen ska senare uppgraderas till
fordonsgas, för att kunna förse bussar och andra fordon i länet med biogas.
Åtgärden beviljades 124 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet och förväntas
vara klar i slutet av 2024.
Gasum AB är en stor biogasproducent på den svenska marknaden, och har flera
pågående åtgärder som beviljats stöd från Klimatklivet. Under 2020 beviljades
två ansökningar från Gasum AB med ett totalt stödbelopp på 313 miljoner
kronor. Åtgärderna innebär uppförande av samrötningsanläggningar som avser
att producera och leverera LBG (flytande biogas) på Öland och i Borlänge. Den
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totala utsläppsminskningen beräknas till 40 tusen ton CO2ekv årligen, och
substraten består i huvudsak av gödsel, matavfall och industriellt avfall. Dessa
två stora investeringar kommer att ge en ökad tillgång till uppgraderad flytande
biogas som används som drivmedel för tunga gasfordon.
2.5. Resultat från energieffektivisering
Total inkomna ansökningar

684 (st)

Total beviljade åtgärder

57 (st)

Total beviljade belopp

584 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

131 000 ton CO2ekv/år

Tabell 9: Resultat för åtgärdskategori energieffektivisering 2015 – 1 mars 2021.

Inom Klimatklivet har merparten av ansökningarna inom energieffektivisering
fått avslag, dels för att åtgärderna kan bli lönsamma som en följd av att man
minskar energibehoven, dels för att de är dyra i förhållande till
utsläppsminskningarna. Effektiviseringar som baseras på minskad elanvändning
ger till exempel ofta relativt låga utsläppsminskningar, eftersom el har lågt
utsläppsvärde. Här följer dock några åtgärder som fått klimatinvesteringsstöd
under 2020.
Ett exempel som visar på hur värme tas tillvara är Gävle Energi AB som fått
klimatinvesteringsstöd för att bygga och etablera en kommunsammanbindande
fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken. Detta är det hittills största
investeringsstödet inom Klimatklivet, 210 miljoner kronor. Sammanbindningen
ger direkt möjlighet att avveckla fossilbränsleanläggning för torv i Sandviken till
förmån för en fjärrvärmeleverans i Gävle. Via projektet kommer spillvärme
kunna tillvaratas som idag annars måste kylas bort. Samtidigt bidrar åtgärden till
en utsläppsminskning på cirka 46 tusen ton CO2ekv per år.
Även Volvo Personvagnar AB satsar på att använda spillvärmen från sina
verksamheter genom att avveckla gasolpannor och istället återvinna spillvärme
från tillverkningsprocessen. Värmen tas tillvara genom att installera
värmepumpar. En sammankoppling med Olofströms krafts fjärrvärmenät
kommer samtidigt att möjliggöra både användning av Volvos spillvärme i
Olofströms krafts fjärrvärmenät på sommaren samt en miljövänlig spetsvärme på
vintern för Volvo. Åtgärderna minskar utsläppen med knappt 2,6 tusen ton
CO2ekv per år.
LKAB i Kiruna har erhållit klimatinvesteringsstöd för tillvaratagande och
leverans av spillvärme från deras verksamhet till det lokala fjärrvärmeverket.
Spillvärmen kommer ersätta förbränningen av avfall i fjärrvärmeverket och
utgöra den största delen av värmen i fjärrvärmenätet. Åtgärden beräknas minska
växtgasutsläppen med 25 tusen ton CO2ekv per år.
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2.6. Resultat från avfallshantering
Total inkomna ansökningar

162 (st)

Totalt beviljade åtgärder

26 (st)

Total beviljade belopp

737 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

374 000 ton CO2ekv/år

Tabell 10: Resultat för åtgärdskategori avfallshantering 2015 – 1 mars 2021.

Flertalet av ansökningarna till Klimatklivet som rör avfallshantering utgör en del
i en cirkulär ekonomi. Åtgärderna kan exempelvis handla om att sortera avfall
bättre så att mindre andel plast går till förbränning eller att använda
restprodukter som ersätter jungfruliga varor. Dessa typer av åtgärder är sällan
lönsamma och kräver ett bidrag för att komma över tröskeln till att bli intressant
för företagen att investera i. Åtgärderna bidrar på sikt till grönare produkter som
gör att beställare kan ställa högre klimatkrav vid upphandling, och kan på så sätt
bidra till förskjutning mot krav på generellt lägre klimatavtryck hos beställare.
Ett exempel är Swecem som ska etablera en sjöbaserad bindemedelsterminal i
Skellefteå hamn. På så sätt kan de förse norra Sverige med mald granulerad
masugnsslagg (GGBS). Tekniken att ersätta andelar av cement, genom att
blanda in mald granulerad masugnsslagg i betong, är en väl beprövad teknik för
att minska betongens fotavtryck avseende koldioxid. De har en önskan att
introducera tekniken i Sverige för att på så vis avsevärt minska betongens
miljöpåverkan, vilket marknaden efterfrågar.
Swecem har med hjälp av tidigare klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket
kunnat påbörja bygget av en modern malningsanläggning för närproducerad
granulerad slagg i Oxelösund. Denna anläggning byggs med målsättning att
försörja södra och mellersta Sverige med GGBS och ersätta delar av cementen
med detta alternativa bindemedel. Den årliga utsläppsminskningen beräknas till
cirka 3,2 tusen ton CO2ekv per år. Anläggningen beräknas tas i drift i april
2021.Utöver den lokala betongmarknaden ser Swecem också en stor potential i
att leverera detta alternativa bindemedel till gruvnäringen där betong används i
stora mängder för att återfylla schakt och säkra gruvdriften av mineraler.
Svensk Plaståtervinning (SPÅ) har fått stöd till tre olika åtgärder under 2020.
En åtgärd är en agglomereringsanläggning som skapar plastkompositmaterial
som kan användas till produkter som järnvägsslipers, parkbänkar, bullerskydd
med flera.
Den andra åtgärden är en ny sorteringsanläggning i Motala, som sorterar
plastförpackningar från svenska hushåll. Åtgärden bidrar till ett ökat cirkulärt
resursflöde, då plasten som annars skulle gått till energiutvinning kan flyttas upp
ett steg i avfallshierarkin och återvinnas till nya produkter.
Den tredje åtgärden från SPÅ som fått stöd är en tvätt- och
granuleringsanläggning. Åtgärden innebär att de utsorterade plastfraktionerna
tvättas och därefter smälts samman till granulat. Granulatet kan sedan användas
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som återvunnen material-input till produktion av nya förpackningar eller andra
plastprodukter. Genom åtgärden minskar användandet av jungfrulig plast vid
tillverkningen av nya produkter och återvinningskapaciteten säkras inom
Sverige.
2.7. Resultat för minskade gasutsläpp
Total inkomna ansökningar

115 (st)

Total beviljade åtgärder

29 (st)

Total beviljade belopp

54 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

53 000 ton CO2ekv/år

Tabell 11: Resultat för åtgärdskategori minskade gasutsläpp 2015 – 1 mars 2021.

Klimatklivet ger även stöd till åtgärder som minskar utsläppen av andra
växthusgaser än koldioxid. Åtgärderna som fått stöd för minskade gasutsläpp
under 2020 handlar främst om ett fåtal matvarubutiker som bytt ut sina
kylsystem. De gamla systemen innehåller fluorerade växthusgaser med väldigt
hög miljöpåverkan. Dessa kylar och frysar går aldrig att hålla helt täta utan har
ett visst läckage på grund av åldrande, exempelvis tätningar som torkar eller
anslutningar som går sönder. De nya systemen är inte heller helt felfria men
eftersom man byter ut de skadliga köldmedierna mot koldioxid blir inte
miljöpåverkan lika stor. De har dessutom lägre energiförbrukning.
Kostnaden för dessa åtgärder är hög per kilo utsläppt CO2ekv som sparas in.
Konvertering av kylsystem är dyrt och många sökande tänker långsiktigt och
passar på att investera i återvinning av spillvärme från kylsystemen. Det gör att
man kan spara in på energi som används till att värma upp lokalerna. Långsiktigt
är det bra för butikerna men gör samtidigt att åtgärderna blir dyra och det blir
svårt att nå den kvot för klimatnytta som krävs för att åtgärderna ska få ett stöd
från Klimatklivet.
Under året har ett projekt för lustgasdestruktion på Växjö lasarett via region
Kronoberg fått bidrag med beräknad minskning av utsläppen med cirka 700 ton
CO2ekv per år. I slutet på 2019 beviljades också ett större projekt gällande
omhändertagande av metangas från rötrestlager för återföring och ökad
produktion i en biogasproduktionsanläggning. Projektet beviljades drygt 11
miljoner kronor och beräknas minska utsläppen med cirka 2,4 tusen ton CO2ekv
per år.
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2.8. Resultat från informationsåtgärder
Total inkomna ansökningar

362 (st)

Total beviljade åtgärder

58 (st)

Total beviljade belopp

49 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

35 000 ton CO2ekv/år

Tabell 12: Resultat för åtgärdskategori informationsåtgärder 2015 – 1 mars 2021. Inga nya beslut
tas från och med 2019.

År 2019 infördes en förordningsförändring som innebar att så kallade
informationsåtgärder inte längre kan ges stöd via Klimatklivet. Främsta skälet
till att informationsåtgärder togs bort från Klimatklivet var svårigheter i att göra
rimliga uppskattningar av utsläppsminskningar som resulterade i många avslag
för denna kategori. Andra avslagsgrunder har varit att ansökningar gällt
utredningar, förstudier och samverkansprojekt som inte ger den konkreta
utsläppsminskning som krävs för att få klimatinvesteringsstöd.
Utsläppsminskningar från informationsåtgärder bedöms på ett annat sätt än
övriga åtgärder. Vid bedömningen viktades olika delar av åtgärdens
beteendeförändrande potential, i syfte att kvalitetssäkra och justera den
beräkning av utsläppsminskning som sökande angivit.
De åtgärder som haft tillräcklig klimatnytta har i högre grad haft tydligt
avgränsade målgrupper, flera samverkande delar i åtgärden och samtidigt
koppling till fysiska åtgärder.
Flera beviljade åtgärder fokuserar på transportrelaterade insatser. Ett exempel är
rådgivnings- och informationsinsatser till företag med flera fordon för att öka
och påskynda omställningen till fossilfria transporter. Andra beviljade åtgärder
handlar om informationsinsatser för energieffektivisering, förnybar energi,
hållbar konsumtion och mat.
2.9. Slutförda åtgärder
När en åtgärd är genomförd redovisas åtgärdens slutgiltiga kostnad och, om
möjligt, en uppmätt klimatpåverkan. Investeringskostnaden och de beräknade
minskade utsläppen av växthusgaser kan då komma att justeras om något ändrats
i förhållande till vad som angetts i ansökan. Fram till 1 mars 2021 har 2 713
åtgärder slutrapporterats.
Diagram 21 visar antal åtgärder som blivit dyrare, kostat lika mycket alternativt
blivit billigare än det som var angivet i ansökan. Detta bero på sådant som är
svårt att uppskatta i samband med ansökan, till exempel hur mycket markarbete
som behövs.
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Diagram 21: Hur många åtgärder som blivit dyrare, kostat lika mycket respektive blivit billigare
uppdelat på olika åtgärdstyper. Resultat från 2015 fram till 1 mars 2021.

Vad gäller den uträknade klimatnyttan för åtgärder är variationen liten (diagram
22). Uträkningarna från början stämmer ofta väl överens med det som redovisas
i slutrapporten. För laddstationer kan man se vissa förändringar som beror på att
antalet laddpunkter som installerats är fler eller färre mot vad som planerades
vid ansökan.
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Diagram 22: Hur många åtgärder som fått högre, samma respektive lägre klimatnytta uppdelat på
olika åtgärdstyper. Resultat från 2015 fram till 1 mars 2021.

Företagen har flest åtgärder, 756 stycken, som blivit dyrare vid
slutrapporteringen. Procentuellt sett har åtgärder inom Landsting och
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Regionförbund haft cirka 40 procent lägre kostnader än vad som var angivet i
ansökningarna (diagram 23).
20%
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Skillnad planerad och
slutlig kostnad
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-10%
-20%
-30%
-40%
Diagram 23: Hur mycket dyrare respektive billigare åtgärder blivit procentuellt för olika
organisationstyper. Resultat från 2015 fram till 1 mars 2021.

2.10. Effekter av pandemin på klimatinvesteringsstödet
Under föregående år påverkades samhället stort av den pågående pandemin,
särskilt från mars månad och framåt. Naturvårdsverket har därför tittat närmare
på de åtgärder som handlagts under denna period för att undersöka hur pandemin
påverkat stödmottagarnas förutsättningar att genomföra de åtgärder som de fått
klimatinvesteringsstöd för.
Totalt har 80 åtgärder specifikt angett omständigheter kring pandemin som orsak
till ändrade förutsättningar att kunna genomföra åtgärden. Utav dessa är det 60
åtgärder där stödmottagaren har begärt och fått förlängd genomförandetid. Några
av de vanligaste skälen som angetts som förklaring är att pandemin skapat
förseningar i genomförandet av åtgärder på grund av försenade leveranser av
nödvändiga delar och att man tappat eller omdirigerat personal som arbetat med
projektet. Det rör sig också om förändrade ekonomiska förutsättningar på grund
av investeringsstopp eller uteblivna inkomster för stödmottagare inom till
exempel besöksnäringen. Flera åtgärder har också behövt förlängd
genomförandetid eftersom de inneburit planerade sammankomster mellan
människor som begränsats av restriktioner, till exempel informationsinsatser.
Flertalet av de uppskjutna åtgärderna har sedan kommit vidare med
genomförandet av sina åtgärder eller planerar att kunna genomföra dessa
framöver inom sin förlängda tidsperiod.
Totalt har 18 åtgärder fått sitt beslut om klimatinvesteringsstöd upphävt eller fått
beslut om att klimatinvesteringsstöd inte kommer att betalas ut och där
stödmottagaren har angett omständigheter kring pandemin som hinder för att
kunna genomföra sina åtgärder. Av dessa är 13 åtgärder kopplade till en och
samma stödmottagare som fått avbryta stora delar av sina projekt. I detta fall och
i ytterligare två åtgärder var förseningar orsakade av omständigheter kring
pandemin förenat med svårigheter relaterat till markfrågor.
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2.11. Avslagna åtgärder
Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har den största utsläppsminskningen per investeringskrona. Sedan Klimatklivets start har
Naturvårdsverket avslagit 4595 av de totalt 8661 inkomna ansökningarna, vilket
motsvarar 53 procent. Antalet avslagna ansökningar avser beslut tagna fram till
1 mars 2021. En del av ansökningarna är fortfarande under handläggning.
Ansökningar inom kategorierna övrigt, energieffektivisering, avfall och fordon
är de som oftast får avslag (diagram 24). Under den tid då informationsinsatser
kunde få stöd från Klimatklivet var även det en åtgärdskategori där många
ansökningar fick avslag.
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Diagram 24: Andelen beviljade respektive avslagna ansökningar per åtgärdstyp. Resultat från
2015 fram till 1 mars 2021.

Det vanligaste skälet till att ansökningar avslagits är att de inte har tillräckligt
stor varaktig utsläppsminskning per investeringskrona vid det aktuella
prövningstillfället. 49 procent av de avslagna ansökningarna har fått denna
bedömning. Näst vanligaste orsaken, 18 procent, är avskrivningar av åtgärder.
En del av dessa är tidigare beviljade åtgärder där stödmottagaren senare väljer
att avbryta investeringen.
Naturvårdsverket avslår även åtgärder som kan genomföras utan stöd. När en
åtgärd på grund av intäkter eller minskade kostnader återbetalar sig på kortare
tid än fem år gör Naturvårdsverket bedömningen att åtgärden kan genomföras
även utan stöd. Totalt 231 åtgärder har avslagits av detta skäl, vilket motsvarar 5
procent av de avslagna ansökningarna.
Andel ansökningar från jordbrukssektorn som fått avslag är hög, över 400
stycken. Merparten av ansökningarna som fått avslag är åtgärder som på olika
sätt ska minska sin energiförbrukning, genom till exempel byte av belysning
eller mer effektiva metoder för torkning, ensilering eller pressning, ventilation
och tekniker som minskar plaståtgång. Det är ofta svårt att beräkna
utsläppsminskningen för dessa åtgärder eller så resulterar åtgärden i för låga
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utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Majoriteten av ansökningarna
från jordbrukssektorn som beviljats stöd rör energikonvertering.
Den organisationstyp som i högst utsträckning fått avslag är ideella föreningar,
följt av stiftelser (diagram 25). Det kan bero på att de åtgärdstyper där ideella
föreningar står som initiativtagare och projektägare framför allt varit
informationsprojekt. Bostadsrättsföreningarna är den organisationstyp som har
haft högst grad av bifall på sina ansökningar, som nästan uteslutande är
laddningsstationer.
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Diagram 25: Andelen beviljade respektive avslagna ansökningar per organisationstyper. Resultat
från 2015 fram till 1 mars 2021.

3. Uppföljning av åtgärder och utvärdering
Naturvårdsverket arbetar kontinuerligt med att utveckla modellerna för
uppföljning, både vad gäller hur ofta stödmottagare ska rapportera samt hur och
vad som ska rapporteras. Intervallen för att lämna lägesrapport är sedan 2017 var
sjätte månad. Lägesrapporternas viktigaste funktion är att visa om åtgärderna
löper enligt plan.
Enligt klimatklivsförordningen måste stödmottagaren inkomma med en
slutrapport senast tre månader efter åtgärdens slutdatum. I rapporten lämnas en
ekonomisk redovisning och en beskrivning av hur åtgärden har genomförts. I
rapporten ska stödmottagaren även lämna en beräkning eller uppdaterad prognos
över hur stora utsläppsminskningar åtgärden kommer att resultera i per år.
3.1. Uppföljning på plats
Platsbesök hos stödmottagare som fått klimatinvesteringsstöd från Klimatklivet
började i mindre skala under 2019 och fortsatte i större skala under 2020. Med
anledning av pandemin har platsbesöken under 2020 varit digitala och
genomförts via Skype. Under 2020 besöktes 19 stödmottagare av
Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Bland annat besöktes en
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fjärrvärmeutbyggnad i Svedala, biogasstationer i Falun och Mjölby samt en
produktionsanläggning för biogas i Jönköping.
Platsbesök är av stor vikt för att säkerställa att förväntat resultat av Klimatklivet
uppnås samt att kontrollera att åtgärder utförts så som angivits i ansökningarna.
Utöver detta är det viktigt för Klimatklivets fortsatta utvecklingsarbete och för
att underlätta och öka kontakten mellan Naturvårdsverket, länsstyrelserna och
stödmottagarna. Under platsbesöken diskuteras hur stödmottagarna uppfattat
Klimatklivet. Detta ger både inspel och underlag till hur själva
ansökningsprocessen och utförandet av åtgärderna kan förbättras och
effektiviseras för framtida stödmottagare. Medskick till Klimatklivet från
platsbesök under 2020 handlar bland annat om att sökprocessen har uppfattats
som enkel, att kommunikationen med länsstyrelserna och Naturvårdsverket
överlag fungerat väl, att blanketten för slutrapporteringen skulle kunna vara mer
pedagogisk och även kanske anpassad för olika åtgärdskategorier. Urvalet av
åtgärder för platsbesök har skett både slumpmässigt och riskbaserat. Dessutom
har samtliga åtgärder med ett stödbelopp på över 10 miljoner valts ut för besök.
3.2. Utvärderingsplan
I början av 2020 skickades en utvärderingsplan till EU-kommissionen. Kraven
på en utvärderingsplan framgår av gruppundantagsförordningen och gäller för
stödprogram som överskrider 150 miljoner euro. Utvärderingsplanen blev
godkänd av kommissionen under 2020. Den kommer utgöra en del av det
löpande utvärderingsarbetet, men ska också rapporteras till EU-kommissionen
vid stödets avslut år 2026. Syftet är främst att undersöka stödets additionalitet,
proportionalitet och effekt på konkurrensen inom unionen.
4. Samhällsekonomiska effekter av Klimatklivet
Klimatklivet bidrar till att varaktigt minska utsläppen av växthusgaser, och gör
det på ett kostnadseffektivt sätt. Utöver minskade utsläpp av växthusgaser bidrar
Klimatklivet också till nya arbetstillfällen och till att uppnå ett flertal av de
svenska miljökvalitetsmålen.
Naturvårdsverket drar slutsatsen att storleken på den additionella
utsläppsminskningen, som sammanhänger med det stöd som beviljats mellan
2015 och 1 mars 2021, är cirka 1,5 miljoner ton CO2ekv. Det är beräknat utifrån
att 80 procent av utsläppsminskningarna bedöms som additionella.
För att beräkna kostnadseffektivitet mot de svenska klimatmålen har en
bedömning av utsläppsminskningen i Sverige gjorts. Cirka 1,3 miljoner ton
koldioxidekvivalenter av den årliga additionella utsläppsminskningen beräknas
ske inom Sveriges gränser.
Med justering för beräkningen av den additionella utsläppsminskningen som
sker inom Sveriges gränser, och med hänsyn taget till de administrativa
kostnaderna, beräknas kostnaden för stödet till cirka 33 öre per kilo koldioxid.
Den generella koldioxidskatten uppgår till 120 öre per kilo koldioxid. Den
redovisade utsläppsminskningen utgår från förväntad klimatnytta som den
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bedömts i ansökan efter rimlighetsbedömning av Naturvårdsverket men i takt
med att allt fler projekt slutförs tillkommer analyser av det faktiska utfallet.
Varaktigheten bedöms som god eftersom nästan hela utsläppsminskningen
härrör från investeringar i teknisk utrustning med en genomsnittlig livslängd på
cirka 16 år. Naturvårdsverket bedömer det som mindre troligt att aktörerna, i en
omvärld med striktare klimatmål och kraftigare klimatstyrmedel och efter att ha
provat och använt teknik som ger lägre utsläpp av växthusgaser, skulle återgå till
fossila och utsläppsgenererande investeringar. Naturvårdsverket kommer att
kunna undersöka varaktigheten ytterligare när uppföljningsrapporter börjar
inhämtas från stödmottagarna.
4.1. Additionella effekter på utsläppen av växthusgaser
I vilken utsträckning något förändras som ett resultat av ett styrmedel, som inte
skulle ha inträffat utan styrmedlet, kan definieras som styrmedlets additionalitet.
För att bedöma Klimatklivets additionalitet behövs information om de faktiska
utsläppsminskningarna och de utsläppsminskningar som skulle ha inträffat om
Klimatklivet inte hade införts.
Utvärdering av WSP
I den lägesbeskrivning som lämnades till Miljödepartementet i början av 2020
presenterades en utvärdering av Klimatklivets additionalitet. Naturvårdsverket
upphandlade WSP för att genomföra utvärderingen, vilken påbörjades 2019.
Underlaget baserades på de åtgärder som beviljats stöd under perioden 2016–
2018. Informationsåtgärder ingick inte i dataunderlag eller
informationsinsamling.
Utvärderingen gjordes genom analys av data från Klimatklivets
ärendehanteringssystem KlivIT samt svar från den undersökningsenkät som
skickades ut till organisationer som sökt stödet. Sammanlagt inkom 1 750
enkätsvar, av dessa avsåg 1 272 beviljade ansökningar och 478 avslagna
ansökningar. Intervjuer med branschföreträdare för ett urval typåtgärder
genomfördes också, för att samla in information om i vilken mån aktörer
investerar även om de inte söker stöd från Klimatklivet.
Genomgången av additionella effekter efter åtgärdskategori visade full
additionell effekt i större utsträckning för åtgärder inom transport,
energikonvertering, avfall och anläggning för biogasproduktion. Dessa
åtgärdskategorier utgjorde cirka 85 procent av de uppskattade
utsläppsminskningarna. Eftersom antal åtgärder och effekter av åtgärder skiljer
sig åt mellan typåtgärder (och även mellan åtgärdskategorier) gjordes
kvantifieringen av additionella utsläppseffekter på åtgärdsnivå. Det antogs att
svaren i enkäten kan föras över till hela populationen av beviljade åtgärder åren
2016–2018 och att genomförandet av åtgärden ger underlag för att dra slutsatser
om utsläppsminskningar.
Utvärderingen fann också att additionaliteten är högre för företag och
bostadsrättsföreningar (56 respektive 57 procent av respondenterna angav att
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åtgärden inte skulle ha genomförts utan stöd) än för kommuner, kommunala
bolag och regioner (42–45 procent).
Sammanfattningsvis fann utvärderingen bland annat att 80 procent av
utsläppsminskningarna inom Klimatklivet var additionella under den tidsperiod
som undersöktes, och att en majoritet av åtgärderna inte hade kunnat genomföras
utan Klimatklivets stöd.
Riksrevisionens granskning
Under 2019 presenterade Riksrevisionen en granskning av Klimatklivet2.
Riksrevisionen beskriver en del av Klimatklivets effekter som fullt additionella
(52 procent av respondenterna i enkäten angav att de inte tror att projektet hade
genomförts utan stödet) och en del inte fullt additionella (30 procent skulle ha
genomfört projektet i mindre skala).
En skillnad mellan utvärderingen gjord av Riksrevisionen respektive
utvärderingen gjord av WSP består i att Riksrevisionen räknat med antal
respondenter medan WSP på uppdrag av Naturvårdsverket räknat på
utsläppsminskningen förknippat med grupper av åtgärder som har olika hög
additionalitet. Slutsatserna mellan utvärderingarna skiljer sig därför också åt,
eftersom utsläppseffekterna per åtgärd är större för typåtgärder med högre
additionalitet (färre respondenter) och utsläppseffekterna är mindre för
typåtgärder med lägre additionalitet (många respondenter).
Utöver bedömningen av Klimatklivets addtitionalitet rekommenderade
Riksrevisionen att Naturvårdsverket skulle genomföra flera förbättringsåtgärder.
Naturvårdsverkets arbete med förbättringsåtgärder förklaras i kapitel 5.
Studier om publika laddstationer
Under 2020 genomförde en praktikant på Naturvårdsverket en studie av
additionaliteten av stöden för publika laddstationer3. Resultatet visar att
Klimatklivet haft en stark inverkan på huruvida publika laddstationer uppförs
eller inte. Studien bygger på ett relativt litet urval observationer, men tyder ändå
på att Klimatklivet spelar en viktig roll i utvecklingen av den publika
laddinfrastrukturen i Sverige.
Under 2020 genomfördes även ett examensarbete av två studenter under
handledning av handläggare på Naturvårdsverket4. Studien visar att
Klimatklivets stöd till laddstationer har en signifikant effekt på antalet
nyregistrerade laddbara bilar, i alla regioner förutom i region Norr. Avsaknad av
signifikans i norra Sverige kan bero på att barriären för att köpa en laddbar bil
fortsatt är hög till följd av färre laddstationer på en större geografisk yta. Om
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Svensson och Öhrlund, 2020
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målet är att elektrifiera hela Sveriges fordonsflotta bör det vara fortsatt
prioriterat att täcka vita fläckar i region Norr. En slutsats i studien är att den
positiva effekten på nybilsförsäljningen av laddbara bilar bör tas i beaktande vid
beräkning av klimatnytta per publik laddstation. Idag tar Naturvårdsverkets
skattning av klimatnytta inte hänsyn till den effekten, utan baseras på faktiskt
användning.
4.2. Utsläppsminskning i Sverige och utomlands
Naturvårdsverket ska vid prövningen av ansökningar i Klimatklivet bevilja de
åtgärder som ger störst utsläppsminskning per investeringskrona. I den
rangordningen anser Naturvårdsverket att det är mest rättvisande att se till
åtgärdens hela effekt utifrån ett livscykelperspektiv och ta hänsyn till
utsläppsförändringar inom och utom Sveriges gränser. För att kunna göra en
bedömning av Klimatklivets samlade effekt på de svenska klimatmålen behöver
en omräkning göras. I det här avsnittet görs en beräkning av hur beviljade
åtgärder i Klimatklivet påverkar växthusgasutsläpp i Sverige.
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar säger att stöd
endast får ges till en åtgärd som bidrar till att öka takten för att nå
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål.
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan anger att halten av växthusgaser i
atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.
De flesta klimatklivsåtgärder påverkar användningen av olika energislag. För att
bedöma om åtgärderna bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan beaktas vid bedömningen av ansökningarna de
växthusgasutsläpp som energislagen ger upphov till under både utvinning,
förädling, omvandling, transport och förbränning, så kallade livscykelutsläpp.
Livscykelutsläppen kan helt ske i Sverige, till exempel för inhemska
biobränslen, eller delvis ske utomlands, till exempel för fossil olja. För fossila
bränslen sker den allra största delen av livscykelutsläppen vid förbränningen i
Sverige. För el sker däremot större delen av livscykelutsläppen i andra länder.
Generationsmålet i det svenska miljömålssystemet anger att det övergripande
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser. Det är ett ytterligare skäl till att beakta hur
växthusgasutsläppen i andra länder påverkas av de åtgärder som får stöd av
Klimatklivet.
Etappmålen för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan avser bara
växthusgasutsläppen i Sverige. Hur stor del av åtgärdernas utsläppsminskning
som sker vid själva förbränningen av bränslen, och som för alla åtgärder sker i
Sverige, har räknats fram. Det kan tjäna som ett underlag till en bedömning av i
hur stor utsträckning Klimatklivet bidrar till att nå klimatmålets etappmål. Tabell
13 visar hur stor andel av utsläppsminskningen som sker i Sverige. Att andelen
varierar beror på att utvinning, förädling, omvandling och transport av olika
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energislag i varierande utsträckning sker i Sverige för de olika
åtgärdskategorierna.
Åtgärdskategori

Procent

Energieffektivisering

93

Energikonvertering

97

Fordon

70

Infrastruktur

80

Laddstationer

70

Produktion biogas

80

Transport

80

Tabell 13: Andel av utsläppsminskningen som sker vid förbränning, det vill säga påverkar
utsläppen i Sverige.

Åtgärdskategorin gasutsläpp består huvudsakligen av minskning av metan- och
lustgasutsläpp från jordbruk, avfallsdeponier samt sjukhus och dessa
utsläppsminskningar sker helt och hållet i Sverige.
Åtgärdskategorin avfall har ökat under 2020. Dessa åtgärder påverkar ofta
utsläpp både i Sverige och utomlands. För åtgärdskategorin avfall bedöms cirka
80 procent av utsläppsminskningen ske i Sverige.
4.3. Beviljade åtgärders beröringspunkter med varandra och Klimatklivets
beröringspunkter med andra styrmedel
Genom Klimatklivet beviljas ibland stöd till åtgärder som ingår i en kedja, där
alla länkar krävs för att en utsläppsminskning ska komma till stånd. Ett exempel
är att stöd ges till produktionsanläggningar, tankstationer och tunga fordon för
biogas. I några av de beviljade ansökningarna baseras utsläppsminskningarna på
att bensin och diesel byts ut mot samma biogas i alla tre faser. I de fall det är
uppenbart att samma biogas har ”använts” i två eller flera ansökningar, justeras
utsläppsberäkningarna för att utsläppsminskningarna inte ska dubbelräknas.
Klimatklivet interagerar även med andra klimatpolitiska styrmedel.
Interaktionen hanteras dels genom det sätt som bidragshanteringen genomförs
på, dels genom hur effekterna redovisas i olika rapporteringar. Bidrag ges inte
till åtgärder som täcks av i förordningen namngivna styrmedel, som till exempel
utsläppshandel, elcertifikatsystem eller klimatbonusbil. Åtgärder som bedöms
vara lönsamma beviljas heller inte stöd. De åtgärderna är sådana där
återbetalningstiden är lägre än fem år.

48

När Klimatklivets effekter analyseras beskrivs interaktionen mellan Klimatklivet
och andra styrmedel på så vis att det finns tre grupper av åtgärder:
1. Direkt utsläppsminskning, påverkas inte av andra styrmedel
2. Direkt utsläppsminskning, samspelar med andra styrmedel
3. Indirekt utsläppsminskning (och samspelar med andra styrmedel)
I grupp 1 finns bland annat minskade utsläpp från sjuk- och tandvårdskliniker
där lustgas destrueras samt biokol som binder kol i mark (ingår i den så kallade
LULUCF5-sektorn). I grupp 2 finns till exempel många konverteringar från oljetill biobränslepannor i industrier och jordbruket. Grupp 3 består till stor del av
produktionsanläggningar och tankstationer för biodrivmedel.
Det är mycket svårt att uppskatta effekterna av var och ett av flera styrmedel
som införs i kombination. Det är också svårt att skilja ett styrmedels effekter
från faktorer i omvärlden, till exempel prisförändringar och teknisk utveckling.
När Naturvårdsverket gör scenarier över framtida utsläppsutveckling givet
beslutade styrmedel görs mycket försiktiga antaganden för att undvika att
dubbelräkna effekter från Klimatklivet och andra styrmedel. Det har
Naturvårdsverket bland annat gjort i underlaget till regeringens klimatpolitiska
handlingsplan. De största effekterna av Klimatklivet bedöms vara att
tillsammans med andra styrmedel förbättra förutsättningarna för en omställning i
transportsektorn.
4.4. Kostnader för administration
Under 2020 var hanteringskostnaden av anslaget för stöd till lokala
klimatinvesteringar cirka 52 miljoner kronor. I den kostnaden ingår personal,
utgifter för drift och utveckling av IT-system, resor, konsulttjänster och övriga
kostnader. Ett stödsystems administrativa kostnader beror på en rad olika
faktorer som ibland ligger utanför myndigheternas kontroll. Ett stöd som
omfattar flera olika typer av stödåtgärder är troligen mer administrativt
utmanande än ett stöd där stödåtgärderna är snarlika.
Kostnader uppkommer dessutom ofta hos kommuner, företag eller
privatpersoner till följd av att ett styrmedel införs och genomförs utöver de
kostnader som åtgärderna i sig innebär. De kan till exempel vara kostnader för
att skaffa sig information, sköta administration eller anlita expertis.
4.5. Synergier och konflikter med andra miljökvalitetsmål
Åtgärder som får stöd från Klimatklivet ska bidra till att öka takten för att nå
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål.
Klimatåtgärder kan ge både positiva och negativa miljöeffekter utöver minskad
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klimatpåverkan, och således finns både synergier och konflikter mellan åtgärder
som får stöd från Klimatklivet och andra miljökvalitetsmål.
En viktig synergi med andra miljökvalitetsmål är de minskade utsläpp av
luftföroreningar som Klimatklivet har bidragit till, genom åtgärder i form av
bland annat tankstationer för biogas och laddinfrastruktur. Samtidigt kan
konflikter med andra miljökvalitetsmål uppstå. Ett exempel är att en anläggning
för produktion av biodrivmedel kan ha viss negativ inverkan på miljömålet
Levande skogar om åtgärden skulle leda till ökat uttag av skogsråvara som
påverkar den biologiska mångfalden. Ett annat exempel är att laddinfrastruktur
kan försämra förutsättningarna för att nå En giftfri miljö och Storslagen
fjällmiljö. Det senare gäller om åtgärden skulle innebära ökat behov av metaller
som i sin tur gör att gruvbrytningen ökar i fjällnära miljö.
Andra exempel på synergier mellan åtgärder som fått stöd från Klimatklivet och
miljökvalitetsmål är att åtgärderna avfallsanläggningar för ökad återvinning
bidrar positivt till En giftfri miljö och En god bebyggd miljö. Åtgärder kopplade
till energikonvertering och fjärrvärme kan ge antingen positiva eller negativa
effekter på miljökvalitetsmålen, beroende på vilken typ av energikonvertering
som genomförs, hur el och bränslen produceras samt hur energin tillförs.
Undantaget är tillvaratagande av spillvärme som har en positiv inverkan på ett
stort antal miljökvalitetsmål. Sammantaget bedöms Klimatklivet ha haft en
positiv inverkan på miljökvalitetsmålen.
Naturvårdsverket avser att undersöka frågan om relationen mellan biologisk
mångfald och åtgärder i Klimatklivet under 2021.
4.6. Sysselsättningseffekter
Det huvudsakliga syftet med Klimatklivet är att åstadkomma varaktiga
minskningar av växthusgaser. Samtidigt genererar åtgärderna arbetstillfällen.
Den totala direkta sysselsättningen från år 2015 till och med 2020 skattas till
cirka 3 980 helårsarbetskrafter totalt för alla beviljade ansökningar. Av dessa är
cirka 1 800 finansierade med stödet från Klimatklivet. All sysselsättning är
räknad på anläggningsfasen av åtgärderna, eftersom det är den som
delfinansieras av Klimatklivet. För flera av anläggningarna kommer det även att
finnas mer långvariga sysselsättningseffekter.
4.7. Utvärdering av om vissa åtgärdstyper eller organisationer gynnas
En student vid Södertörns högskola har under våren 2020 utvärderat
Klimatklivet i sitt examensarbete6, för att ta reda på om sökande organisation
eller åtgärdstypen påverkar sannolikheten att få ansökan om stöd godkänd.
Syftet har varit att bedöma om vissa organisationer eller projekttyper
systematiskt gynnas framför andra, utan koppling till klimatnytta.

6 Selin,

2020.
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Resultatet av denna studie tyder bland annat på att kommuner och kommunala
bolag har en högre sannolikhet att få sina ansökningar godkända jämfört med
andra typer av sökande organisationer. En tänkbar orsak är en eventuellt lägre
bedömd risk för att åtgärder i kommunala organisationer avbryts på grund av
bristande finansiering.
4.8. Forskningsprojekt om Klimatklivet
Naturvårdsverket finansierar under åren 2021–2023 fyra nya forskningsprojekt
som stärker tillämpningen av samhällsekonomiska analyser i miljöarbetet. Ett av
projekten som beviljats medel är en utvärdering av Klimatklivet7. Målet med
projektet är att förbättra förståelsen för Klimatklivets inverkan på aktörernas
investeringsbeslut, energianvändning, växthusgasutsläpp och ekonomisk
prestation med hjälp av data på faktiska utfall. Projektet kommer att utvärdera
Klimatklivets inverkan på växthusgasreducerande investeringar,
energianvändning, växthusgasutsläpp och ekonomisk prestanda samt ge råd om
hur man kan förbättra utformningen av styrmedlet för att underlätta framtida
utvärderingar.
5. Utvecklingsarbete under året
Under året har fortsatta utvecklingsarbeten genomförts. Bland annat har
kundundersökningar genomförts för att följa upp och arbeta mot regeringens mål
för att öka service, minska handläggningstiderna samt öka förståelsen för
företagens villkor, läs mer i avsnitt 5.1.
En del av arbetet med att effektivisera Klimatklivet utgår från den granskning
som Riksrevisionen presenterade under 20198. Riksrevisionen påtalade bland
annat att överlappande arbetsuppgifter mellan länsstyrelserna och
Naturvårdsverket, detta har setts över. Arbete för att effektivisera
handläggningen för länsstyrelserna har också genomförts. Klimatklivet har även
arbetat med frågeställningarna i ansökningsformuläret för att minska behovet av
kompletteringar i efterhand. En mer utvecklad beskrivning återfinns i avsnitt 5.2.
Den riskanalys som Riksrevisionen rekommenderade att Naturvårdsverket tar
fram har genomförts. Riskkartläggningen identifierar verksamhetens arbetssätt
när det gäller exempelvis jäv och otillåten påverkan, ekonomisk brottslighet,
risker kring bemanning samt risk-synergier. Detta beskrivs mer i avsnitt 5.3
Riksrevisionen rekommenderade även att Naturvårdsverket skulle ta fram ett
referensscenario för framtida utsläpp, vilket beskrivs närmare i avsnitt 5.4

7 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Forskning/Forskning-for-miljomalen/Pagaende-forskning-for-miljomalen/Forskning-omtillampning-av-samhallsekonomiska-analyser-/
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5.1. Förenklingar och utveckling
Under 2019 beslutade regeringen om några större förändringar kring vilka
åtgärder som kan få stöd från Klimatklivet, vilka även har gällt under 2020 och
där Naturvårdsverket väglett. Förändringarna gäller bland annat att rikta stödet
till fysiska investeringar och därmed inte längre ge stöd till informationsåtgärder,
samt att flytta ut och förenkla för ansökningar om icke-publik laddning. Under
2020 har beslut tagits att förändra Ladda hemma-stödet. Det här har förklarats
närmare i avsnitt 2.2.
Naturvårdsverkets externa webbplats har uppdaterats vid flera tillfällen, bland
annat med vägledning kring tankstationer för biodiesel (HVO) som
Naturvårdsverket inte längre beviljar stöd, laddstationer för lastbilar,
utsläppsvärden, beräknad livslängd för olika åtgärder, stödberättigade kostnader
samt utsläppsminskning som i huvudsak rör biologiska processer relaterade till
gödsel. Vägledningsdokumenten på webbplatsen har också uppdaterats, bland
annat kring beräkningar av utsläppsminskningar och mall för lönsamhetskalkyl.
Vägledningarna syftar till att få mer fullständiga ansökningar och minska
behovet av kompletteringar. På det sättet kan de administrativa kostnaderna
minska både för sökande företag och för myndigheterna.
Naturvårdsverket har också redovisat förenklingsarbete inom ett annat
regeringsuppdrag. Klimatklivet är en av de handläggningsprocesser som
redovisats i regeringsuppdraget om att följa upp och arbeta mot regeringens mål
för att öka service, minska handläggningstiderna samt öka förståelsen för
företagens villkor9. Redovisningen görs löpande genom att besvara enkäter till
Tillväxtverket. Enkäten besvarades delvis med hjälp av de kundundersökningar
som genomförts under 2020 och tidigare. I början av 2021 slutredovisades
uppdraget till Tillväxtverket.
5.2. Samverkan med länsstyrelserna
Naturvårdsverkets vägledning för Klimatklivet riktar sig främst till
länsstyrelserna, som i första hand vägleder de som söker bidraget.
Naturvårdsverket utvecklar löpande vägledning och informationen på
webbplatsen, samt sammanställer resultat och vägledning i återkommande
utskick och informationsutskick via e-post. Möten och regelbundna webbinarier
är kompletterande kanaler för vägledning och information till länsstyrelserna.
Naturvårdsverket har hållit flertalet webbinarier med länsstyrelserna för att
informera och samla in synpunkter. Naturvårdsverket har anordnat en digital
Klimatklivsdag för länsstyrelserna, där representanter för alla län var
närvarande. Under dagen diskuterades bland annat hur Klimatklivet i större
utsträckning kan bevilja bidrag till åtgärder som ger ytterligare spridnings- och
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synergieffekter. Andra teman under dagen var utredningen om fossil-oberoende
jordbruk och exempel på goda genomförda åtgärder.
Under året har Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) och
Naturvårdsverket tillsammans genomfört arbete med att effektivera
länsstyrelsernas handläggning genom integrering av länsstyrelsernas
ärendesystemen Platina och KlivIT som används för Klimatklivet.
Effektiviseringen innebär att länsstyrelsens handläggare diarieför handlingar i ett
system till skillnad från två (Platina och KlivIT), vilket minskar de
administrativa kostnaderna.
5.3. Riskhantering
Sedan Klimatklivets start har löpande riskhantering byggts upp för rättssäkrare
hantering av bidraget. Strukturer, lathundar, mallar och medarbetarnas
erfarenheter är viktiga instrument i hanterandet av de befintliga riskerna.
Naturvårdsverket har löpande hanterat risker inom bidragshanteringen och dessa
har integrerats i verksamhetsplanen för Klimatklivet.
Från den granskningsrapport som Riksrevisionen presenterade 2019 framgår att
det saknas en övergripande riskanalys för Klimatklivet som inkluderar till
exempel risk för oegentligheter och sårbarhet vad gäller personella resurser.
Därefter har Naturvårdsverket tagit fram en riskkartläggning med fokus på de
områden som Riksrevisionen har pekat ut i sin granskning. Syftet med
riskkartläggningen var att identifiera och ge förslag på åtgärder för att förebygga
och hantera risker inom områdena personella resurser och oegentligheter så som
jäv och otillåten påverkan, ekonomisk brottslighet och områden som utgör en
risk på grund av hur Klimatklivets personella resurser ser ut.
Riskkartläggningens genomlysning av de identifierade riskerna, tillsammans
med bedömning av riskerna och den framtagna aktivitets- och åtgärdsplan,
förväntas bidra till en rättssäkrare handläggning, ökad transparens och
säkerställa en likvärdighet i bedömningen av ansökningar. Riskkartläggningen
som helhet avser att säkra att Klimatklivet bidrar till Naturvårdsverkets
resultatmål om en effektiv myndighet samt till det förvaltningspolitiska målet
om en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och
effektiv. Genom detta bidrar Naturvårdsverket till Sveriges utveckling och till ett
effektivt EU-arbete. Slutligen avser riskkartläggningen utgöra en del i
Naturvårdsverkets arbete enligt förordning (2007:603) om intern styrning och
kontroll.
5.4. Utvecklade utsläppsberäkningar
I Riksrevisionens granskning av Klimatklivet gav de en rekommendation om att
Klimatklivet skulle ta större hänsyn till hur andra styrmedel påverkar
framtidsutvecklingen inom de områden man ger stöd.
Utifrån detta gavs WSP under 2019 ett uppdrag att ta fram möjliga referensbanor
som skulle kunna användas inom Klimatklivet. Referensbanorna är tänkta att
visa hur en möjlig utveckling kan se ut inom åtgärdsområdena uppvärmning i
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bostäder och lokaler samt industri, bränsleförbrukning för bilar och tunga
transporter samt arbetsmaskiner. Dessa levererades till Naturvårdsverket under
hösten 2020. Naturvårdsverket arbetar nu vidare med hur dessa referensbanor
ska användas för att redovisa Klimatklivets samlade effekt och ytterligare
bedöma stödets additionalitet.
Ett annat utvecklingsarbete har varit att se över utsläppsvärden för el. Under året
som gått har SMED10 på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en uppdaterad
emissionsfaktor för växthusgasutsläpp för platsbaserad el-mix i
bokföringsperspektiv som kan användas i arbetet med Klimatklivet och i andra
sammanhang. IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort beräkningar för
systemgränsen nordisk11 el-mix med hänsyn tagen till bruttoimport och
bruttoexport från respektive till länder utanför Norden. Den uppdaterade
emissionsfaktorn för el kommer att användas i arbetet med Klimatklivet
framöver.
5.5. Samverkan med andra stöd för en effektiv statlig helhet
Naturvårdsverket har under 2020 utökat samverkan med andra statliga
myndigheter som också hanterar investeringsstöd. Syftet är att tydliggöra
gränsdragningar och bidra till att de olika stödsystemen tillsammans ger en
effektiv statlig stödgivning.
Energimyndigheten har i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel
för att främja produktion av biodrivmedel. Både Naturvårdsverket och
Energimyndigheten ger stöd till biodrivmedelsanläggningar och till inköp av
miljöfordon. Under året har Naturvårdsverket haft dialog med
Energimyndigheten gällande frågor kring biodrivmedel och fordonsstöd för att
kontrollera så att samma åtgärd inte får stöd flera gånger samt granskat ifall
stöden bör ändras på något sätt.
Naturvårdsverket har också en utvecklad samverkan med Jordbruksverket, både
för att bedöma enskilda åtgärder och för att hitta gränsdragningar mellan
kommande landsbygdsprogram och Klimatklivet. Vår gemensamma ambition är
att skapa en tydlighet så att stöden kan komplettera varandra, tydliggöra var
stödet finns samt vilka förutsättningar som gäller för respektive stödform.
Naturvårdsverket har även samverkat kring den pågående utredningen om fossiloberoende jordbruk och bidragit till utformningen av det nya
Landsbygdsprogrammet.
Naturvårdsverket har samverkat med Trafikverket för att samordna med de stöd
som lämnas inom stadsmiljöavtalet. Kontinuerliga avstämningar har gjorts för

10

utgör en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete mellan IVL, SCB,
SLU och SMHI
11

Sverige, Norge, Finland och Danmark

54

att säkerställa att till exempel cykelåtgärder som beviljats stöd inom
Klimatklivet inte överlappar med stadsmiljöavtalen.
Naturvårdsverket har samverkat med Tillväxtverket under året kring
regionalfondsprogram 2021–2027. Genom hantering av Klimatklivet har
Naturvårdsverket byggt upp en avsevärd kunskap om klimatåtgärder som
kommer till användning vid utvecklingen av det nya programmet inom
regionalfonden. Bland annat har Klimatklivet medverkat i den del av det
nationella programmet som avser Hållbar stadsutveckling.
Naturvårdsverket har tillsammans med Tillväxtverket även arbetat fram ett
förslag till finansieringsinstrument i form av en klimatfond riktad till små- och
medelstora företag. Fonden kan därmed komplettera Klimatklivet genom att
tillhandahålla finansiering till företag som arbetar med Klimatklivets mål men
som inte passar in i Klimatklivets nuvarande utformning. Under 2020–2021
genomför Naturvårdsverket även en förstudie med stöd från den europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2020 via Tillväxtverket. Syftet med
förstudien är att undersöka om och hur nya kunskaps- och finansieringsstöd kan
aktivera, engagera, förenkla och öka kompetensen hos små- och medelstora
företag inom klimat-området.
6. Länsstyrelsernas arbete med Klimatklivet
I det här kapitlet finns en sammanfattad version baserad på länsstyrelsernas
redovisning. Hela redovisningen finns i bilaga 1.
Alla 21 länsstyrelserna har på ett tydligt sätt redovisat sitt arbete att verka för
effektiva klimatinvesteringar och synergieffekter mellan olika åtgärder, i
enlighet med regleringsbrevets uppdrag 3 A1 om att regionalt leda och samordna
energi- och klimatarbetet. De främsta insatserna och resultaten under året kan
delas in i fyra huvudområden:
Yttrandeinstans: Länsstyrelserna har varit första instans att lämna yttrande till
Naturvårdsverket över de drygt 1000 ansökningar som inkom under 2020.
Länsstyrelsen har också begärt in och lämnat yttranden över lägesrapporter (var
6:e månad) och slutrapporter för alla pågående projekt samt medverkat vid
tillsynsbesök på utvalda projekt.
Informationsspridning och rådgivning till sökande: Länsstyrelserna verkar
via olika kanaler för att sprida information om och nå nya målgrupper för
Klimatklivet. Vid den gemensamma konferensen tillsammans med
Naturvårdsverket arrangerades en workshop för Naturvårdsverkets och
länsstyrelsernas klimatklivshandläggare för att lära av varandra hur man kan
sprida goda exempel. Konferensen resulterade i konkreta förslag på hur
myndigheterna kan utveckla informationsarbetet. Länsstyrelserna ger sökande
rådgivning om hur de kan söka stödet eller hänvisar vidare till andra
investeringsstöd i vissa fall.
Effektivisering av handläggning: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har
arbetat gemensamt med att effektivisera handläggningen genom minskad
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administration i samband med ansökning och yttranden genom att integrera
Länsstyrelsernas ärendesystem Platina och Naturvårdsverkets ärendesystem
KlivIT, samt snabbare genomströmning av lägesrapporter och slutrapporter.
Genomförande av de regionala energi- och klimatstrategierna: Alla
länsstyrelser bedömer att Klimatklivet är viktigt för genomförandet av de
regionala energi- och klimatstrategierna. Till exempel i form av infrastruktur för
laddning av elfordon och förnybara drivmedel och inom jordbrukssektorn.
Länsstyrelserna bedömer att Klimatklivet kan vara en viktig del i den gröna
omstarten av samhällsekonomin efter Corona-pandemin.
7. Kommunikation
Stöd via Klimatklivet ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad
krona. Att kommunicera om och marknadsföra stödet är därför en central del av
Klimatklivet.
Kommunikationsarbetet handlar om att öka kännedomen om stödet, uppmuntra
fler att genomföra åtgärder och att bidra till en ökad förståelse för hur man kan
söka bidrag och rapportera sin åtgärd. Kommunikationen ska bidra till att
förmedla en positiv känsla av att det är möjligt att göra skillnad och inspirera till
fler åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.
7.1. Öka kännedom och uppmuntra ansökningar
I arbetet med att öka kännedomen om Klimatklivet och uppmuntra till fler
åtgärder har kommunikation via nyheter, pressmeddelanden och inlägg i sociala
medier varit viktiga inslag under året. Naturvårdsverket har publicerat korta
filmer som visar på möjliga åtgärder och en ny film som illustrerar hela kedjan
av fossilfritt bränsle.
Mässor riktade mot Klimatklivets specifika målgrupper är normalt sett en viktig
del av kommunikationen till målgrupperna. Under 2020 fick mässorna ställas in
från och med mars, till följd av Corona-pandemin. Utifrån dessa nya
förutsättningar har Klimatklivet fokuserat mer på kommunikation via egna
befintliga kanaler och kommunikation via samarbeten.
En ansökningsomgång för Klimatklivet ställdes in i maj 2020, på grund av
avsaknad av medel. Detta ledde till att presskommunikationen minskade i
omfattning under året och att den samlade bilden av resultaten från en
beslutsomgång uteblev.
I presskommunikationen har Klimatklivet lyft fram branschspecifika intressanta
lösningar, projektresultat och informerat om ansökningsomgångar. Klimatklivet
har fått publicitet i media 354 gånger under året, flera av nyheterna har fått
publicitet i riks- och branschpress. Närvaron i media har varit relativt god och
jämn under året men samtidigt så har synligheten i media minskat rejält, med
drygt 60 procent, mellan 2019 och 2020. En del av minskningen kan förklaras av
att nyhetsutrymmet för och nyhetsvärdet av Klimatklivet minskat under den
pågående pandemin. En del av skillnaden mellan de två senaste åren kan också
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bero på att Klimatklivet under 2019 fick extra draghjälp i
presskommunikationen från Regeringskansliet vid flera tillfällen, då de
kommunicerade förändringar och nya förutsättningar för Klimatklivet.
De lärande filmer och reportage om inspirerande projekt som Klimatklivet
kommunicerar på Sverigesmiljömål.se har under 2020 haft 4 700 besök.
Motsvarande siffra var 4 600 under 2019. Under året har en ny film om hållbara
transporter på biogas tagits fram som ett inspirerande exempel riktat mot
transportsektorn. Filmen fick god spridning när fördes ut via Naturvårdsverkets
kanaler, länsstyrelser och privata aktörer. En riktad insats mot lantbrukssektorn
har också genomförts vilket ledde till att fler branschaktörer vidareförmedlade
information om Klimatklivet via webb och nyhetsbrev.
Antalet sidvisningar på Klimatklivets sidor på Naturvårdsverkets webbplats var
223 700 under 2020. Det är en ökning med 40 procent från 2019. Samtidigt har
avvisningsfrekvensen på sidorna totalt sett minskat under året. Det är tydligt att
ett aktivt arbete med att locka in flera besökare till webben, till exempel via egna
kanaler och via samarbeten med andra aktörer samt ett kontinuerligt arbete med
att förbättra webbsidorna har gett resultat.
7.2. Kundundersökning
Under november 2020 genomföres en kundundersökning för Klimatklivet.
Enkäten har utgått från den enkät som gjordes 2017, för att kunna jämföra
resultatet. Enkäten skickades ut till de som sökt bidrag från Klimatklivet 2019
och 2020. Efter samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skickades
enkäten inte ut till kommuner som sökt bidrag. Kommunala bolag fick däremot
enkäten tillsammans med övriga sökanden.
Nöjd kund-indexet (NKI: et) är kvar på samma höga nivå som 2017. I
kundundersökningen år 2020 ligger NKI på 59 av 100. Skillnader kan ses i NKI
uppdelat på de som har blivit beviljade stöd eller inte. För de som har blivit
beviljade stöd är siffran på 72, vilket inte är någon skillnad från 2017. För de
som inte har blivit beviljade stöd, är indexet 28, en minskning med 10 procent
sedan 2017 då indexet låg på 38.
Av respondenterna uppger 76 procent att de har stort eller ganska stort
förtroende för det sätt på vilket Naturvårdsverket sköter sitt arbete med
Klimatklivet.
Kännedomen om Klimatklivet är 3,7 på en skala 1-5. Betyget för hur
Klimatklivet bidrar till att utveckla miljöarbetet på samhällsnivå är 3,8.
8. Klimatklivet i perspektiv - reflektioner, utblick och
framåtblick
Riksdagen har beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp
av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Sverige
har en god och internationellt erkänd tradition av att kunna genomföra stora
samhällsförändringar i samverkan mellan olika delar av samhället. Denna
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förändringsförmåga har givit ett litet land som Sverige en stark position och en
tydlig röst i EU och de internationella klimatförhandlingarna.
Minskade klimatutsläpp och fortsatt ekonomisk utveckling
Rätt utformad kan svensk klimatpolitik generera lösningar som visar att det går
att kombinera fortsatt ekonomisk utveckling och tillväxt av nya arbetstillfällen
med minskade utsläpp. Om lösningarna dessutom går att skala upp globalt ökar
möjligheterna att Sverige kan bli det föregångsland som behövs för att länder
med större utsläpp ska öka sin vilja att ställa om till de fossilfria och förnybara
tekniska lösningar som krävs för att nå Parisavtalets mål om en global
uppvärmning på max 2 grader men med sikte på 1,5 grader. En sådan utveckling
skulle också stärka Sveriges förutsättningar att på ett framgångsrikt sätt kunna
fortsätta vara en liten, öppen och exportberoende nation i den nya globala
ekonomi som växer fram.
Nedstängda ekonomier öppnar för snabb omställning
Den pågående pandemin sänkte temporärt utsläppen i världen under första delen
av 2020, men redan nu i början av 2021 har utsläppen fortsatt att öka i många
länder och halterna av koldioxid i atmosfären nådde under mars den nya
rekordnivån 420 ppm. Trots att stora delar av världens ekonomier är och/eller
har varit nedstängda under stora delar av ett helt år, så minskar inte utsläppen
nämnvärt. Lärdomen är att det krävs stora investeringar i nya tekniska lösningar
för att vi på sikt ska kunna minska koldioxidutsläppen i enlighet med målen i
Parisavtalet, och det handlar om mycket stora investeringar som behöver ske
förhållandevis snabbt.
Staten och kapitalet behöver gå hand i hand
Ekonomisk forskning visar att större utvecklingsprojekt och så kallade
transformativa förändringar i samhället kräver en nära samverkan mellan
offentliga och privata aktörer12. Sverige har en lång tradition av sådan
samverkan, till exempel mellan ASEA och Vattenfall (kraftöverföring), Ericsson
och Televerket (AXE växlarna och mobiltelefonin). Elektrifieringen av Sverige,
utbyggnad av vatten- och kärnkraft liksom uppbyggnaden av såväl fast som
mobil telefoni är exempel på transformativa förändringar där en nära samverkan
mellan det offentliga och privat näringsliv varit avgörande för att utvecklingen
skulle komma till stånd.
Klimatförändringarna och behovet av investeringar i fossilfri teknik för snabba
utsläppsminskningar kräver på motsvarande sätt ett aktivt engagemang från det
offentliga för att dela risk men också finansiering med näringslivet. De senaste
åren har ett flera större satsningar lanserats där stålprojektet Hybrit (Vattenfall,
LKAB och SSAB) och Northvolts stora batterianläggning i Skellefteå är
exempel på stora industriprojekt. Båda satsningarna finansieras genom en
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OECD, 2013 och Schön, 2014
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kombination av offentligt och privat kapital, men också medel från olika fonder
inom EU. Statens insatser kommer från Industriklivet och Klimatklivet.
I Sverige investeras varje år (investeringskvoten) cirka 1250 miljarder kronor,
som genererar drygt 50 miljoner ton koldioxidutsläpp. År 2045 ska motsvarande
investeringar inte bidra till några nettoutsläpp. Genom EU:s satsningar på den så
kallade gröna given har möjligheterna till uppväxling av svenska investeringar
ökat rejält, samtidigt som EU reglerna också kräver en uppskalning av nationell
medfinansiering. Detta understryker vikten av att i det fortsatta
utvecklingsarbetet med statliga insatser för utveckling av näringslivet rikta
stöden mot klimatarbetet och ambitionen att bli världens första klimatneutrala
välfärdsnation senast år 2045. Det är ur detta perspektiv Klimatklivet bör
betraktas och hittillsvarande resultat samt framtida utvecklingsmöjligheter
analyseras och bedömas.
8.1. Utökade, samordnande och uppväxlade investeringsstöd för snabbare
klimatomställning
Naturvårdsverket anser att den viktigaste utvecklingen av
klimatinvesteringsstöden är att de är långsiktiga, samordnas och tillsammans
med annat kapital växlas upp för att bli kraftfulla verktyg för omställning.
Ett utökat Klimatkliv
Naturvårdsverket har i budgetunderlaget pekat på fortsatt goda möjligheter till
kostnadseffektiva utsläppsminskningar om Klimatklivet utökas till 3 miljarder
kronor för 2022.
Ansökningsnivåerna inom Klimatklivet ger en indikation om behovet och
Naturvårdsverket har bedömt att det finns ökande behov framöver.
Naturvårdsverket ser att klimatinvesteringsstöd behövs för att komplettera andra,
generella styrmedel för att åstadkomma de systemskiften som krävs för att nå
klimatmålen. Behovet av riskdelning och medfinansiering mellan stat och
näringsliv för investeringar i fossilfrihet stöds även av Klimatpolitiska rådets
rapport, av Fossilfritt Sveriges färdplaner och i Naturvårdsverkets underlag till
regeringens klimathandlingsplan.
Vi befinner oss i en global kris med anledning av Corona-pandemin. Inom
Sverige, EU och resten av världen genomförs stora insatser för en ekonomisk
återhämtning. Inom EU och Sverige är miljö- och klimat bärande delar i
återhämtningen. Klimatsatsningar leder till en mer robust ekonomisk tillväxt och
att företagen står bättre rustade för kommande kriser. Klimatklivet är ett gott
exempel på ett investeringsstöd som är efterfrågat av företagen när de ställer om.
Resultatet från Klimatklivet går att redovisa i beräknade utsläppsminskningar.
Inom Klimatklivet har Naturvårdsverket fördelat 7 miljarder kronor och
tillsammans med annan finansiering är den totala klimatinvesteringen cirka 16
miljarder kronor. Att 77 procent av anslaget gått till företag visar på både
investeringsvilja och behovet av omställning. På sikt kommer omställningen att
bidra till mer konkurrenskraftiga företag.
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Naturvårdsverket ser utifrån enkäter och data från ansökningar att Klimatklivet
har additionella effekter i stor utsträckning.
De största ansökningarna avser produktion av biogas och andra biodrivmedel,
cirkulär ekonomi som plaståtervinning, industrisamarbeten för ökad användning
av spillvärme, tankstationer, energikonvertering inom industri och jordbruk samt
laddinfrastruktur. De stora ansökningarna ger en indikation om behovet,
samtidigt som Naturvårdsverket ser ökade behov inom några områden. En del av
investeringsbehovet gäller ny teknik som krävs för att nå klimatmålen. Den
osäkerhet, de risker och ofta högre initiala kostnader som är förknippade med ny
teknik gör att marknaden behöver statliga insatser i form av riskdelning och
finansiering för att investera i de fossilfria lösningarna. Intresset är stort inom
många områden och kommer från ett stort antal aktörer. Några sådana exempel
är produktion av elektrobränslen, flytande biodrivmedel, vätgas och biokol.
Klimatklivet som styrmedel är unikt i sin bredd och möjliga flexibilitet som
förändrats löpande under programmets tid. Det möjliggör också att fånga upp
olika åtgärder och nya lösningar.
Samordnade investeringsstöd för snabbare klimatomställning
Ett investeringsstöd som Klimatklivet behöver gå i takt med övriga offentliga
satsningar på klimatomställning. Det finns en förväntan och ett tydligt behov
från vår omvärld att visa på en helhet för de olika bidrag och andra styrmedel
som finns för en klimatomställning. De förstärkta resurserna för klimatarbete de
senaste åren är mycket positivt. Helheten är dock svår att överblicka och det kan
förekomma hinder som gör att de offentliga medel som finns tillgängliga inte
utnyttjas optimalt. Naturvårdsverket är positiva till att tillsammans med andra
myndigheter bidra till en större helhet för de satsningar som görs.
Naturvårdsverket är också positiva till en utökad samverkan med statliga aktörer,
näringsliv, regioner och kommuner för att tillsammans bygga en helhet, där de
olika satsningarna kan komplettera varandra. Stöd till klimatomställning går
bland annat via Energimyndigheten, Tillväxtverket, Jordbruksverket och
Boverket. För att stöden ska kunna utnyttjas mer effektivt krävs en utökad
samverkan. Situationen kräver att de investeringsstöd som finns tillgängliga
utnyttjas fullt ut och är begripliga för de aktörer som ska genomföra åtgärden.
Naturvårdsverket avser att tillsammans med andra berörda myndigheter ta
initiativ till att analysera hur de olika stöden bäst kan samverka.
Ett uppväxlat Klimatkliv
Totalt kräver omställningen avsevärda resurser där Klimatklivet endast utgör en
liten del. Samtidigt ger den gröna återhämtningen möjligheter som inte tidigare
kunnat förutses. Naturvårdsverket ser därför förutsättningar att växla upp
Klimatklivet.
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Klimatpolitiska rådet har i sin rapport föreslagit att statliga investeringsmedel
skalas upp. Rådet skriver att den flexibilitet som finns i det finanspolitiska
ramverket bör utnyttjas så att utrymme skapas för investeringar som bidrar till
klimatomställningen.
Från 2021 inleds en ny programperiod för EU:s regionala utvecklingsfonder
(ERUF) där 30 procent av medlen ska användas för att uppnå klimatmålen,
samtidigt som kraven på nationell medfinansiering ökar från 50 procent till 60
procent. Naturvårdsverket och Tillväxtverket har under 2020 fortsatt samverkan
kring frågan om hur tempot i klimatomställningen kan öka genom att identifiera
lämplig nationell medfinansiering till strukturfondssatsningar under kommande
programperiod.
Inom ramen för EU:s långtidsbudget och den ”gröna given” samt de omfattande
återhämtningspaketen i pandemins spår, ser Naturvårdsverket stora möjligheter
att växla upp Klimatklivet med annan finansiering. Ett positivt exempel på en
uppväxling är det förslag till klimatfond som Tillväxtverket tillsammans med
Naturvårdsverket utvecklat. Förslaget har gemensamt tagits fram under 2020 när
Tillväxtverket fått i uppdrag att föreslå nya insatser riktade mot klimat inom det
nationella regionalfondsprogrammet. Förslaget till en riskkapitalfond ska stärka
kapitalförsörjningen av små och medelstora företag som bidrar till
klimatomställningen13. Tillväxtverket föreslås vara huvudman för en sådan
klimatfond, och anslaget 1:16 har bedömts kunna användas för nationell
medfinansiering.
Syftet är att fonden ska komplettera Klimatklivet genom att tillhandahålla
finansiering till företag som arbetar samstämmigt med Klimatklivets mål men
som inte passar in i Klimatklivets nuvarande utformning. Det här är i linje med
de rekommendationer Klimatpolitiska rådet lagt fram i sin senaste rapport där de
föreslår återhämtningspolitiken ska användas för att förverkliga den
klimatpolitiska handlingsplanen.
Det här kan vara ett första exempel på hur investeringsstöd används som
nationell medfinansiering för utväxling genom EU-medel. Naturvårdsverket ser
goda möjligheter till motsvarande utveckling inom fler områden som snabbar på
klimatomställningen. Naturvårdsverket kommer att fortsätta undersöka
möjligheterna att i samverkan med andra myndigheter ge förslag på ytterligare
insatser med motsvarande hävstångseffekt för att snabba på
klimatomställningen.
8.2. Fler förslag på utveckling och effektivisering
Investeringsstöden kan samtidigt med mindre justeringar förbättras och
effektiviseras för att bättre bidra till klimatmålen, och till en lägre kostnad.

13

Tillväxtverket, 2020
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Naturvårdsverket ser ett antal områden där utveckling och effektivisering kan
ske för att öka stödens samhällsekonomiska effektivitet:
-

Samverkan för effektiv helhet av styrmedel. Renodla vid behov, till
exempel för fordonsstöd.
Utveckla tillämpning för att bättre nå teknikspridning och innovation
samt avhjälpa andra marknadsmisslyckanden. Detta för att nå
samhällsekonomiskt angelägna åtgärder.
Spridningseffekter för att få ut mer effekt av åtgärderna.
Bemyndiganderamar för ökad additionalitet.

Åtgärder inom energi- och transportområdena samspelar med andra styrmedel,
framförallt energi- och koldioxidskatterna. Skatterna ger incitament för
energieffektiviseringar och energikonverteringar (bränslesubstitutioner), men när
skatterna är otillräckliga gynnas aktörernas ekonomi av fortsatt nyttjande av
fossila bränslen och de nödvändiga klimatinvesteringarna uteblir. Med hjälp av
investeringsstödet blir de sökandes ekonomiska kalkyler mer gynnsamma
relativt de fossila, och åtgärderna kan därmed komma till stånd.
Naturvårdsverket ser stora behov av att samordna Klimatklivet med fordonsstöd,
krav på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation, samt ändringar av
elcertifikatsystemet. För stödet till tunga fordon anser Naturvårdsverket att
regeringen bör överväga att renodla detta till Klimatpremierna och se till att det
styrmedlet även når arbetsmaskiner. För att möta behoven av en förändring avser
Naturvårdsverket att återkomma till regeringen med en hemställan.
En del av investeringsbehovet gäller ny teknik som krävs för att nå klimatmålen.
För åtgärder, som ligger i teknikutvecklingens framkant, är det svårt att förutse
en investeringskostnad. Den osäkerhet, de risker och ofta högre initiala
kostnader som är förknippade med ny teknik gör att marknaden behöver statliga
insatser i form av riskdelning och finansiering för att investera i de fossilfria
lösningarna. Naturvårdsverket vill utveckla Klimatklivet för att bättre träffa de
här satsningarna. Genom att stödja nya tekniker kan nyttan därmed bli större än
utsläppsminskningen för varje enskild åtgärd. Inom Klimatklivsförordningens
ramar försöker Naturvårdsverket hitta former för att kunna stödja de insatser
som krävs. I den mån Naturvårdsverket behöver nya förutsättningar för att
utveckla Klimatklivet i den här riktningen avser Naturvårdsverket att återkomma
till regeringen med en hemställan.
Bland åtgärderna ser Naturvårdsverket även att flera har nyttor som går utöver
klimatnyttan av den direkta utsläppsminskningen och kan bidra till att avhjälpa
andra marknadsmisslyckanden eller hinder. Vissa åtgärder skapar förutsättningar
för omställning genom uppbyggande av infrastruktur och nätverk. Bedömningen
av laddningsstationer kan utvecklas för att styra de statliga stöden till en
ändamålsenlig utbyggnad. Både handläggningen och utvärderingen av stödet kan
genomföras något annorlunda för att hantera nätverksuppbyggnad eller
underskott på innovation i samhället.
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Naturvårdsverket ser att för vissa åtgärdstyper, med till exempel lägre
stödbelopp eller åtgärder som är väldigt homogena, skulle uppgiftslämning och
handläggning kunna standardiseras mer, ha fasta procentsatser för stödnivåer
och eventuellt lägre stödnivåer än idag. Då kunde Klimatklivet samtidigt i större
utsträckning än idag riktas till mer innovativa åtgärder, bland annat genom att
inriktas på att nå dynamiska effekter i större utsträckning än vad som görs idag.
När nya innovativa lösningar utvecklats behöver de användas i olika delar av
samhället för att uppnå läroeffekter, vilket hittills inte har vägts in i prövningen
av ansökningar. Med större fokus på innovation och kommunikation skulle de
dynamiska effekterna bli större.
Dessa förändringar kräver justering av Klimatklivsförordningen, och
Naturvårdsverket avser att återkomma med tydliga förslag i en hemställan till
regeringen.
Naturvårdsverket avser att stimulera kommunikation från stödmottagare till
andra aktörer genom att exempelvis ställa krav i villkoren på att stödmottagarna
aktivt ska sprida sina erfarenheter. Ökade spridningseffekter uppnås därmed och
kostnadseffektiviteten ökar.
Avslutningsvis behöver förutsättningarna för beslutsfattandet möjliggöra att
prioritera beslut i tidiga skeden där stödet tydligt påverkar företagens
investeringsbeslut. Det kan finnas en koppling mellan additionalitet med
bemyndigande och årligt anslag. Det innebär att ju mer långsiktigt
Naturvårdsverket kan ge bidrag, desto högre additionalitet kan förväntas. Om
Klimatklivet bara har korta projekt där merparten ska utföras inom ett år blir det
en lägre additionellt. Många klimatinvesteringar avser stora åtgärder och kan ta
flera år att genomföra, där huvuddelen av utgifterna ligger i den senare delen av
projektet. Det är då avgörande att bemyndiganderamen är tillräckligt stor för att
myndigheten ska kunna bevilja framtida bidrag i tillräcklig omfattning. Som
Naturvårdsverket framför i budgetunderlaget för 2022 föreslås ett bemyndigande
på 6,8 miljarder kronor, vilket ger Klimatklivet rätt förutsättningar för att öka
omställningstakten i samhället.
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Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning
Naturvårdsverket
Kopia till: Miljödepartementet

Samlad redovisning av länsstyrelsernas arbete med
klimatinvesteringar och Klimatklivet 2020
Sammanfattning
Alla 21 länsstyrelserna har på ett tydligt sätt redovisat sitt arbete att verka för
effektiva klimatinvesteringar och synergieffekter mellan olika åtgärder, i enlighet
med regleringsbrevets uppdrag 3 A1 om att regionalt leda och samordna energioch klimatarbetet.
Främsta insatser och resultat under året:
 Yttrandeinstans
Länsstyrelserna har varit första instans att lämna yttrande till
Naturvårdsverket över de drygt 1000 ansökningar som inkom under 2020.
Länsstyrelsen har också begärt in och lämnat yttranden över lägesrapporter
(var 6:e månad) och slutrapporter för alla pågående projekt samt
medverkat vid tillsynsbesök på utvalda projekt.
 Informationsspridning och rådgivning till sökande: Länsstyrelserna
verkar via olika kanaler för att sprida information om och nå nya
målgrupper för Klimatklivet. Vid den gemensamma konferensen
tillsammans med Naturvårdsverket arrangerades en workshop för
Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas klimatklivshandläggare för att lära
av varandra hur sprida goda exempel. Konferensen resulterade i konkreta
förslag på hur myndigheterna kan utveckla informationsarbetet.
Länsstyrelserna ger sökande rådgivning om hur de kan söka stödet eller
hänvisar vidare till andra investeringsstöd i vissa fall.
 Effektivisering av handläggning: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
har arbetat gemensamt med att effektivisera handläggningen genom
minskad administration i samband med ansökning och yttranden genom att
integrera Länsstyrelsernas ärendesystem Platina och Naturvårdsverkets
ärendesystem KlivIT, samt snabbare genomströmning av lägesrapporter
och slutrapporter.
 Genomförande av de regionala energi- och klimatstrategierna: Alla
länsstyrelser bedömer att Klimatklivet är viktigt för genomförandet av de
regionala energi- och klimatstrategierna. Till exempel i form av
infrastruktur för laddning av elfordon och förnybara drivmedel och inom
jordbrukssektorn. Länsstyrelserna bedömer att Klimatklivet kan vara en
viktig del i den gröna omstarten av samhällsekonomin efter
coronapandemin.

www.lansstyrelsen.se
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Inledning
Länsstyrelsen i Dalarnas län är värdlän för LEKS, Länsstyrelsernas energi- och
klimatsamordning. Ansvarigt länsråd för energi och klimat är Ann Holmlid,
länsråd i Östergötland och ordförande i LEKS styrgrupp. Länsstyrelserna har
lämnat redovisningar för sitt arbete med klimatinvesteringar till Länsstyrelsen i
Dalarnas län (Länsstyrelsen i Dalarnas dnr 425-10970-2019). LEKS har baserat
på länens redovisningar tagit fram denna samlade redovisning av det regionala
arbetet med klimatinvesteringar.
Av länsstyrelsernas regleringsbrev för 2020 framgår att mot bakgrund av de
energi- och klimatpolitiska målen ska Länsstyrelsen:
- verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika
åtgärder.
-mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts utveckla och effektivisera
myndigheternas arbete med Klimatklivet och klimatinvesteringar.
Länsstyrelserna ska senast den 31 januari 2021 redovisa sitt arbete till
Länsstyrelsen i Dalarnas län, som senast den 22 februari 20211 samlat ska
redovisa länsstyrelsernas arbete med klimatinvesteringar och möjliga
synergieffekter till Naturvårdsverket med kopia till regeringen
(Miljödepartementet).

Insatser och resultat
Länsgemensam samordning

Det länsgemensamma arbetet med att samordna och effektivisera arbetet, att
sammanställa och sprida goda exempel, samt att ha en dialog med
Naturvårdsverket kring utveckling klimatklivsarbetet har fortsatt under året.
Arbetet leds och samordnas av LEKS, men alla länen deltar och bidrar i arbetet.
Viktiga insatser har till exempel handlat om:
 LEKS och Naturvårdsverket har regelbundna avstämningar (ca en gång i
månaden) för att uppdatera varandra om läget, behov och utmaningar i
arbetet och planering av gemensamma aktiviteter, överlapp med andra
styrmedel med mera.
 LEKS planerade och genomförde en gemensam klimatklivskonferens med
Naturvårdsverket för erfarenhetsutbyte mellan Naturvårdsverket och
länsstyrelsernas klimatklivshandläggare. Workshoparbete under dagen
hade fokus på att lära av varandra hur vi kan sprida goda exempel och få
projekt att ge ringar på vattnet i form av ökad klimatnytta i andra led. Det
resulterade bland annat i konkreta tips på hur nå ut med information.
 LEKS två nätverksträffar vår och höst 2020 hade inget specifikt
klimatinvesteringstema, däremot ett bredare fokus på genomförande av
strategierna respektive länsstyrelsens roll i ett transporteffektivt samhälle.
I båda fallen är Klimatklivet är en viktig del av genomförandet.
1

Enligt överenskommelse så skickas redovisningen 26 februari 2021.
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LEKS har arrangerat nio olika webbinarier för länsstyrelsernas
klimatklivshandläggare under året, varav flertalet tillsammans med
Naturvårdsverket handläggare på länsstyrelserna. Tema för de olika
webbinarierna har varit
-hur nå nya och större projekt,
-möjligheter att korta handläggningstiden för läges och slutrapporter
för att på så sätt frigöra medel för fler projekt,
-nya handläggningsrutiner,
-rutiner för platsbesök,
-info om olika stöd för laddinfrastruktur,
-goda exempel på hur nå målgrupper med information, samt
-information om planerade ansökningsomgångar med mera.
LEKS har utöver arbetsgruppen även en samverkansledare för
Klimatklivet, med fokus på att öka spridandet av goda exempel mellan
länsstyrelserna, kunna stödja länsstyrelsens handläggare i olika sakfrågor,
samt att arbeta fram nytt kommunikationsmaterial.
LEKS och Naturvårdsverket har samverkat om rutiner för de platsbesök
som skulle genomföras under 2020. Planen fick sedan justeras utifrån
coronapandemin och styrdes om till digitala platsbesök.
LEKS arbete under 2020 har utvärderats med en enkät. Svarsresultaten
visar att LEKS i hög grad varit ett stöd i arbetet med Klimatklivet (4,3 på
5-gradig skala) och i hög grad sett till att Klimatklivshandläggare
kompetensutvecklats inom relevanta områden (4,1).

Regionalt arbete

Länsstyrelserna har kontinuerligt arbetat med Klimatklivet sedan 2015. Att
länsstyrelserna är första instans när nya ärenden kommer in underlättar
Naturvårdsverkets handläggning och länsstyrelserna tar på ett tidigt stadium in
kompletteringar eller förtydliganden i dialog med sökande. Under 2020 inkom
drygt 1000 Klimatklivsansökningar. Genom länsstyrelsernas yttranden tillförs
regional kunskap och möjliggör kontroll av en del formalia. Vidare följer
länsstyrelserna beviljade projekt och yttrar sig över läges- och slutrapporter.
Länsstyrelserna genomför också tillsammans med Naturvårdsverket tillsynsbesök
från och med detta år, där valda objekt tas fram i samråd mellan Naturvårdverket,
utifrån tre kriterier (stora objekt, riskobjekt och slumpvis utvalda objekt).
Länsstyrelserna har fortsatt arbetet att informera om möjligheterna med
Klimatklivet, att genom samverkan försöka skapa dialog mellan tänkbara
projektägare, försök att hitta potentiella ansökningar samt information om andra
statliga stöd relevanta för målgruppen har genomförts under året.
2020 erbjöd dock på en utmaning i form av coronapandemin, som bland annat
innebar att inplanerade fysiska möten och informationstillfällen fick ställas in eller
planeras om till digitala träffar, att det under våren i vissa län kunde vara svårt att
nå ut till tänkbara projektägare då allt fokus hos de sökande handlade om att
hantera coronaeffekter och det var svårt att nå ut med information, att inplanerade
tillsynsbesök tillsammans med Naturvårdsverket fick planeras om och utföras
digitalt istället. En av de tre planerade ansökningsomgångarna 2020 (maj) sköts
först upp och ställdes sedan in med kort varsel med anledning av ändrade
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ekonomiska förutsättning för Naturvårdsverket, även detta delvis kopplat till
coronapandemin.
Enligt en ändring i Klimatklivsförordningen år 2019 ska åtgärder som bidrar till
att minska utsläpp av växthusgaser inom jordbruket prioriteras. Utifrån denna
ändring har länsstyrelserna genomfört särskilda insatsers för att nå ut med
information om stödet till jordbrukssektorn. Länsstyrelserna har genomfört
enskild rådgivning med och informationsmötet för jordbrukare och
branschorganisationer, informerat om Klimatklivet i nyhetsbrev för lantbrukare,
och samverkat internt inom länsstyrelserna för att landsbygdsenhet/lantbruksenhet
ska kunna sprida information vid sina kontakter med jordbruksföretag. Exempel
på genomförda projekt har lyfts, såsom övergång till eldrivna
bevattningsanläggningar och spannmålstorkar inom jordbruket.
Insatser från länsstyrelserna som bidrar till synergieffekter mellan åtgärder och
effektiva klimatinvesteringsåtgärder:

Inför 2020 års ansökningsomgångar har länsstyrelserna informerat om
Klimatklivet, t ex via sociala medier, via filmer och digitala informationsträffar
via individuell rådgivning, i regionala nätverk och i diskussioner med andra
regionala aktörer om spridning av information, nedan några konkreta exempel på
arbetet:










Vissa län har med ett tydligt avgränsat fokus på en typ av åtgärder samlat
relevanta aktörer för det området och därmed underlättat dialog om
effektiva klimatinvesteringar och möjligheter till synergieffekter, t ex om
biogas och flytande biogas. Detta gav även Länsstyrelsen fick ökad
förståelse för problematiken kring markfrågor för tankstationer, vilket
senare kunnat lyftas i länsstyrelsens dialog med kommuner (Värmland och
Halland)
Inom genomförandet av Planen för arbetet med infrastruktur för elfordon
och förnybara drivmedel har Länsstyrelsen i Gotlands län sammankallat
till dialog- och samordningsmöte med aktörer inom transportsektorn vilket
bidragit till att aktörer fått information om pågående projekt.
De flesta beviljade klimatinvesteringarna i Jönköpings län har ingen direkt
synergieffekt mellan varandra, dock finns det ett antal investeringar där
det finns synergieffekter exempelvis etablering av fjärrvärme där
stödmottagare både är för nätet och enskilda fastighetsägare som ansluter
sig. Likaså finns synergier i investeringar av produktion av biogas samt
etablering av tankstation för fordonsgas.
Länsstyrelsen Kalmar har i sina yttranden varit mycket positiva till både
produktion av biogas, uppförande av biogasmackar, samt till inköp av
gaslastbilar. Dessa tre åtgärder är en förutsättning för effektivt utnyttjande
av biogas och ger synergieffekter både mellan varandra och mot nya
investeringar och åtgärder.
Länsstyrelsen Skåne har haft som mål att få fler och ansökningar och med
bättre kvalitet från åkeribranschen med syfte att bidra till
utsläppsminskning från tunga transporter. Under 2020 har Länsstyrelsen
Skåne märkt av ett fortsatt stort intresse att investera i biogas, där det
under 2020 inkom ansökningar för sammanlagt 1,25 miljarder kronor.
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Länsstyrelsen har under 2020 också lyft denna utveckling genom
framtagande av informationsfilm med huvudmålgrupp transportköpare,
åkerier och biogasproducenter, samt landshövdingens medverkan på
direktsändning av gastankstationsinvigning i Helsingborg.
Ett tydligt samband mellan etablering av tankstationer för biogas och
inköp av biogaslastbilar har skapat synergieffekter i Stockholms län.
En positiv bieffekt av att presentera Klimatklivet är att få möjlighet att
prata om klimatinvesteringar med olika aktörer generellt, något som
förhoppningsvis sporrar aktörer till att hitta nya projekt och idéer även om
de inte söker just Klimatklivet eller får avslag. När intressenter frågar om
möjligheten till stöd via klimatklivet är det många gånger som det inte är
möjligt inom just klimatklivet, men då kan de guidas till andra relevanta
stöd. Ett exempel hämtas från Västerbotten där Länsstyrelsen guidade
sökande vidare vilket resulterade i projektet Soliga lantbruk i norr.

Insatser för att utveckla länsstyrelsernas arbete

LEKS och Naturvårdsverket har tillsammans genomfört arbetet att effektivera
handläggningen genom att integrering av ärendesystemen Platina och KlivIT.
Effektivisering är stor då länsstyrelsens handläggare nu enbart behöver diarieföra
handlingar i ett system till skillnad från två tidigare (Platina och KlivIT), samt en
automatisering vilket innebär att då handlingar diarieförs i Platina skickas de
automatiskt vidare till KlivIT, istället för att behöva skickas vidare manuellt.
Effektivering av den processen skapar tid för mer främjandearbete som kan leda
till fler inkomna ansökningar och större klimatnytta.
Länsstyrelserna har utifrån önskemål från Naturvårdsverket gjort ansträngningar
för att korta handläggningstiden på läges- och slutrapporter, detta för att i
förlängningen kunna frigöra mer ekonomiska medel till att bevilja nya projekt,
antingen genom att projektmedel kan betalas ut snabbare eller att avbrutna projekt
identifieras fortare och stöd kan återkrävas. Detta gjordes både genom utskick via
e-post och via telefonsamtal med projektägare.
Utöver detta anger många län att de löpande arbetar för att utveckla såväl
informationsinsatser (t ex mer digital information och coaching) som
ärendehantering, samt att utvecklar den interna samverkan med de enheter som
hanterar landsbygdsstöd samt handlägger miljöfarlig verksamhet.
Klimatklivet bidrar till genomförandet av de regionala energi- och
klimatstrategierna respektive planerna för infrastruktur för förnybara drivmedel
och elfordon

Under åren 2018-2019 tog de allra flesta länsstyrelser tagit fram nya eller
reviderade befintliga regionala energi- och klimatstrategier och alla län tog fram
regionala planer för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon.
Klimatklivet bedöms av alla länsstyrelserna var ett viktigt stöd i genomförande av
de regionala energi- och klimatstrategierna och nedan exempel på detta:


Under året slutfördes också den enskilt största
energikonverteringsåtgärden hittills i Blekinge inom Klimatklivet vid
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en golvfabrik i Ronneby kommun. Åtgärden innebar en halvering av
Ronneby kommuns fossila oljeanvändning.
Den första vätgasmacken i landet som fick beviljat stöd från
Klimatklivet ska byggas av i Borlänge. Då behövs också
vätgaslastbilar som ska tanka. Två ansökningar om stöd till vätgasbil
kom in, men fick dock avslag då investeringskostnaden var för hög i
förhållande till den beräknade utsläppsminskningen. (Dalarna)
Flera investeringar har gjorts i laddinfrastruktur, vilket bidrar till
planen för infrastruktur för laddning och förnybara drivmedel. Två nya
åtgärder som sökte och beviljades under 2020 är laddinfrastruktur för
båtar och för elflyg. (Gotland).
Tankstation biogas för länsbusstrafiken samt
kommunsammanbindande fjärrvärme i Gävle Sandviken. (Gävleborg)
Stöd för publik laddning beviljades vid en av de större
skidanläggningarna i landet, där det tills nu inte funnits någon tillgång
till publik laddning. I den sista ansökningsomgången 2020 beviljades
stöd för biogasproduktion i Östersunds kommun. När den
anläggningen är i drift så kommer den att bidra med ökad tillgång på
biogas i länet för till exempel kollektivtrafiken.(Jämtland).
I klimat- och energistrategin samt infrastrukturplanen är ett mål att öka
utbyggnaden av biogasmackar. Genom Klimatklivet har flera
tankstationer för biogas kunnat uppföras under 2020. En utökad
produktion av biogas har också möjliggjorts och ett flertal åkerier har
kunnat byta ut konventionella lastbilar till gaslastbilar genom stöd från
Klimatklivet. Klimatklivet har gett möjligheten att öka
utbyggnadstakten av laddstationer på landsbygden, som är ett mål i
både infrastrukturplanen som klimat- och energistrategin (Kalmar)
Tre tankställen för biogas och ytterligare sex tankställen för biogas
beviljades stöd via Klimatklivet. Detta är en kraftfull utveckling av
infrastrukturen för biogas, vilken möjliggör för fler länsinvånare och
företag och offentlig sektor att bidra till fossilfria transporter i länet.
(Kronoberg)
Klimatklivet samt Trafikverkets stöd för ”vita sträckor” har varit ett
stort stöd i genomförandet av planen för infrastruktur för elfordon och
förnybara drivmedel, både sett till investeringar i laddinfrastruktur
samt produktion och utveckling av nyttjande av biogas i länet.
(Norrbotten)
Av den regionala planen för infrastruktur för elfordon och förnybara
drivmedel framgår att det behövs en fortsatt utbyggnad av publika
laddstationer i länet. Enligt uppgifter från Naturvårdsverket har bidrag
beviljats för 2 200 publika laddstationer i Stockholms län under tiden
2015 – augusti 2020. (Stockholm)
Eskilstuna kommun har slutfört en infrastrukturåtgärd, i form av ett
cykelgarage med plats för 96 cyklar i centrala Eskilstuna. Detta är en
viktig åtgärd för att öka antalet fossilfria resor i länet, i linje med
Länsstyrelsens kunskapsunderlag. (Södermanland)
En stor satsning på laddinfrastruktur för elbussar i kollektivtrafiken har
genomförts i Göteborgs stad under året. Satsningen har inneburit att
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bussarna laddas i depåer vid ändhållplatser. Ett par ansökningar som
rör laddning respektive anskaffande av elflygplan har beviljats och
påbörjats i Trollhättan under året. En ansökan om laddstation för tung
trafik har också beviljats och kommer ge möjlighet för både tunga
lastbilar och andra fordon att ladda på strategisk plats i Göteborg.
(Västra Götaland)
Utbyggnaden av en biogasanläggning beviljades under 2020, vilket
förväntas ge en positiv effekt i form av mer förnybart drivmedel i
länet. (Västernorrland)
Energilagring i stor skala, genom hetvattenlager i bergrum. Detta är en
innovativ lösning för storskalig lagring av fjärrvärme. (Västmanland)
En ny anläggning för tvätt och granulering av insamlat och sorterat
plastavfall i Fjugesta fyller ett hål i den nationella återvinningskedjan.
Idag går den insamlade plasten främst till förbränning då efterfrågan
och pris på plastavfall är låg sedan Kina slutat importera. Åtgärden ger
ökad efterfrågan på plastavfall från bl.a. byggindustrin och gör det
ekonomiskt möjligt för aktörer att få avsättning för den insamlade och
sorterade plasten. Den återvunna granulerade plasten ger också
möjlighet för plastproducenter i länet att använda återvunnen råvara.
(Örebro)
Stöd till utökad utsortering av återvinningsbart material i avfall - en
nyckelinsats i insatsområdet ”Cirkulär ekonomi och hållbar
konsumtion i energi- och klimatstrategin. (Östergötland)

Coronaeffekter på Klimatklivet och Klimatklivet som en del i den gröna omstarten

Vissa länsstyrelser anger att de noterat coronaeffekter i form av åtgärder
fördröjdes eller inte alls genomfördes. Förseningarna kunde vara både inom den
egna organisationen eller bero på leverantörerna. Vissa företag har blivit mer
restriktiva i val av investeringar. Samtidigt märktes i höstomgången ett rekordstort
intresse för ansökningar. Totalt inkom då 667 ansökningar med ett sökt
stödbelopp på 5,3 miljarder kronor, vilket är rekord. Av dessa hade över sjuttio ett
sökt stödbelopp på över tio miljoner kronor. Detta kan vara ett tecken på
organisationers vilja att investera sig ur krisen. Någon länsstyrelse tycker sig se att
pandemin har inneburit mer tid för sökande att förbereda sina ansökningar.
Länsstyrelserna bedömer att Klimatklivet är och kan vara en del i den gröna
omstarten, Klimatklivet har varit en viktig del i genomförandet av de regionala
energi- och klimatstrategierna.
Sökande och stödmottagare upplever Klimatklivet som ett relativt enkelt
investeringsstöd att ansöka om och få ta del av. Möjligheten för Klimatklivet att
kunna bidra till en ”grön omstart” är helt beroende av hur välfungerande och
enkel ansökningsprocessen och administrationen av investeringsstödet är.
En utmaning kan vara att många åtgärder som skulle kunna vara en del i den
”gröna omstarten” ofta är i förstudie- eller pilotanläggningsfas, vilket försvårar för
Klimatklivet att bidra till en grön omstart.
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