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Sammanfattning
På uppdrag av regeringen fördelar Naturvårdsverket klimatinvesteringsstöd till
åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. I anslaget ingår
investeringsstödet Klimatklivet och Ladda bilen (stöd till icke-publik
laddningsinfrastruktur). Naturvårdsverket ska enligt regleringsbrevet lämna
lägesbeskrivningar för anslaget. Denna lägesbeskrivning beskriver uppnådda
resultat för klimatinvesteringsstöden från 2015 fram till 24 mars 2022. I
rapporten redovisas genomgående resultaten för hela denna tidsperiod, om inte
annat anges. Detta är den tionde 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

10 221 st

Antal beviljade ansökningar

4 433 st

Beviljat stödbelopp

9 miljarder kronor

Total investeringskostnad för beviljade åtgärder

23 miljarder kronor

Årlig utsläppsminskning under åtgärdernas livslängd

2,4 miljoner ton CO2ekv

Beräknad additionell utsläppsminskning

1,9 miljoner ton CO2ekv

Utsläppsminskning per krona beviljat bidrag

4 kg CO2ekv/kronor

Kostnad för bidraget per kg utsläppsminskning*

40 öre/kg CO2ekv

Antal nya laddpunkter**

83 000 st

Andel av stödet till företag

83 procent

Ny biogasproduktion

1,5 TWh

Antal nya arbetstillfällen

6 800 st

*Justerad för additionella utsläpp och utsläpp inom Sveriges gränser
**Klimatklivet och Ladda Bilen

Tabell 1. Resultat för Klimatklivet från 2015 fram till 24 mars 2022.

Naturvårdsverket har mellan 2015 och 24 mars 2022 beviljat medel till 4 433
åtgärder och fördelat 9 miljarder kronor inom Klimatklivet. I genomsnitt står
Klimatklivet för 42 procent av den totala investeringskostnaden för åtgärderna
och det innebär att totalt 23 miljarder kronor investerats i klimatåtgärder. De
åtgärder som hittills fått stöd beräknas bidra med en minskning av växthusgaser
som motsvarar cirka 2,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år under
åtgärdernas livslängd, som i genomsnitt är 16 år. På hela livslängden blir det
totalt 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter och en utsläppsminskning på 4 kilo
koldioxidekvivalenter per krona beviljat bidrag.
Den additionella utsläppsminskningen av åtgärderna, vilket innebär den
utsläppsminskning som inte skulle ha kommit till stånd utan Klimatklivet,
beräknas till 1,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år varav cirka 1,5
miljoner ton avser utsläpp inom Sveriges gränser. Med dessa justeringar innebär
det att kostnaden för bidraget kan beräknas till 40 öre per kilo koldioxid. Den
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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.
Under 2021 har Naturvårdsverket beviljat stöd till nya typer av åtgärder med hög
klimatnytta. Exempel på dessa typer av åtgärder är vätgasproduktion,
elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, ny typ av laddinfrastruktur för tunga
transporter, biokolproduktion av slam och textilåtervinning.
Företag har beviljats 83 procent av medlen. 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
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 34 000 nya laddpunkter. Sammantaget ger de nya eller utbyggda
biogasanläggningarna 1,5 TWh i ny biogasproduktion vilket är en ökning av den
svenska biogasproduktionen med 60 procent. Inom anslaget finansieras även
utbyggd laddinfrastruktur vid bostäder och arbetsplatser. Denna del av anslaget
introducerades 2019 och 49 000 nya laddpunkter har kommit på plats med
beviljat stöd.
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 spillvärme tas tillvara. Utsläppen minskar med
cirka 46 000 ton koldioxidekvivalenter per år.
Den största utsläppsminskningen till följd av åtgärder som fått stöd från
Klimatklivet beräknas ske inom transport, avfall och energikonvertering.
Produktion av biogas är den kategori som har högst beviljat totalt belopp, tätt
följt av transport och energikonvertering. 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.
De investeringar som görs med stöd av Klimatklivet är till största delen teknisk
utrustning med lång livslängd. Investeringarna 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
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och använt teknik som ger lägre klimatutsläpp i en omvärld med högre
förväntningar på klimatambitioner och kraftigare klimatstyrmedel.
En del i arbetet med att följa upp åtgärder som fått stöd är att genomföra
platsbesök. Platsbesök hos stödmottagare har genomförts i 127 åtgärder.
Merparten av platsbesöken visar att åtgärden genomförts som planerats, eller
enligt förändringar som kommunicerats med Naturvårdsverket.
Klimatklivet bidrar också till ökad sysselsättning. Den totala direkta
sysselsättningen från år 2015 till och med mars 2022 uppskattas till cirka 6 800
helårsarbetskrafter totalt, som ett resultat av alla beviljade ansökningar. Detta
inkluderar den del som kan härledas till stödmottagarens egen del av
investeringen. Cirka 2 800 helårsarbetskrafter uppskattas finansierade med
stödet från Klimatklivet.
Under året har fortsatta utvecklingsarbeten genomförts. Bland annat har ett mer
systematiskt effektiviseringsarbete påbörjats, webbsidor har uppdaterats och
förenklats, och ansökningsformulären har utvecklats för att minska behovet av
kompletteringar i efterhand. Investeringsstöden till laddinfrastruktur inom
Klimatklivet reformeras för att ge bättre möjligheter till laddstationer som möter
behoven i hela landet. Det är en anpassning till förändringar och justeringar i
Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 även kallad
Gruppundantagsförordningen (GBER) där vi samtidigt vill göra stödet mer
ändamålsenligt för att driva på elektrifieringen av transportsektorn. Vidare har
samverkan med länsstyrelserna fortlöpt och utvecklats under året, bland annat
genom regelbundna webbinarium.
Eftersom Klimatklivet är ett brett stöd finns det utmaningar kring gränsdragning
mot andra stödsystem. Ett exempel är att det finns flera stödsystem som syftar
till att främja laddinfrastruktur, vilka hanteras av olika myndigheter. Ett annat
exempel är stödsystemet Industriklivet, som hanteras av Energimyndigheten,
som i vissa fall kan ge stöd till samma typer av åtgärder som Klimatklivet. Detta
skapar behov av samverkan för att tydliggöra gränsdragning och minimera
risken för att samma åtgärd beviljas stöd från flera stödsystem. Naturvårdsverket
har under 2021 utökat sin samverkan med andra myndigheter för att tydliggöra
gränsdragningar och bidra till en effektiv statlig stödgivning.
Storskalig introduktion av ny teknik har skett genom Klimatklivet. Det gäller till
exempel laddinfrastruktur, elektrobränslen, avfallshantering, batteriåtervinning
och vätgas. Den första utbyggnaden har en högre introduktionskostnad och ett
investeringsstöd är avgörande för att ett teknikskifte ska ske. När väl
anläggningarna är på plats kan erfarenheter tas tillvara i efterföljande åtgärder.
Det nya säkerhetspolitiska läget visar hur klimatfrågorna och säkerhetsfrågorna
följs åt. Ökade kostnader tillsammans med ett förändrat säkerhetsläge kommer
sannolikt innebära ett ökat behov av omställning från fossil energi, ökad
energieffektivisering och ökad resurshushållning. Eftersom Klimatklivet är ett
brett stöd kommer det att kunna spela en stor roll för omställningen även när den
sker med nya motiv. Genom mindre förändringar av investeringsstödet kan vi
ytterligare tillgodose behovet av kapital för en omställning. Vi bedömer att
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transportsektorn, industrin och jordbruket är de mest prioriterade områdena som
Klimatklivet kan stödja. Med ökade behov och nya motiv kommer det att ställas
ytterligare krav på samordning, för att öka takten, och för att åstadkomma en
helhet.
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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 2022 ge en samlad redovisning
av användningen av medel för anslaget för stöd till lokala klimatinvesteringar.
Anslaget innefattar Klimatklivet och Ladda bilen (stöd till icke-publik
laddningsinfrastruktur). Redovisningen ska innehålla uppgifter om beslutade
investeringar, om faktiska såväl som förväntade resultat, samt om
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. Arbetet med uppföljning och
utvärdering av stöden ska också redogöras för. Myndigheten ska också ge
förslag på förändringar som kan göras för att öka stödens samhällsekonomiska
effektivitet. Den samlade redovisningen görs genom denna lägesbeskrivning.
Lägesbeskrivningen beskriver uppnådda resultat av anslaget till
klimatinvesteringar från 2015 fram till den 24 mars 2022. I rapporten redovisas
genomgående resultaten för hela denna tidsperiod, om inte annat anges. Detta är
den tionde lägesbeskrivningen för arbetet med klimatinvesteringsstöden. Mellan
2016 och 2018 lämnades två lägesbeskrivningar per år. Från och med 2019
lämnas en lägesbeskrivning per år till Miljödepartementet.
2. Klimatklivet ger investeringar som visar vägen
I uppdraget för redovisning av Klimatklivet och anslaget för klimatinvesteringar
anges att Naturvårdsverket också ska ge förslag på förändringar som kan göras
för att öka stödens samhällsekonomiska effektivitet. En viktig del i Klimatklivets
utformning och påverkan på samhällsekonomisk effektivitet är den breda
ansatsen och möjligheten till flexibilitet efter omvärldshändelser. Det är därför
centralt att kunna göra en utblick och reflektion av hur Klimatklivet kan möta
aktuella och framtida behov.
Klimatklivet är med och visar vägen i en omställning. Introduktion av ny teknik
sker genom Klimatklivet – det gäller till exempel elektrobränslen,
avfallshantering, batteriåtervinning och vätgas. De första anläggningarna har
ofta en högre introduktionskostnad och genom Klimatklivet kommer
anläggningarna på plats och erfarenheter tas tillvara i efterföljande åtgärder som
kan genomföras utan stöd.
Rysslands invasion av Ukraina, och införda sanktioner till följd av detta, visar
hur klimatfrågorna och säkerhetsfrågorna följs åt. Samhällets befintliga
strukturer är till stor del uppbyggda kring fossila bränslen och fossil energi.
Beroendet av fossila bränslen visar på svagheter i Sveriges livsmedelsförsörjning
och produktionskedjor.
Priserna på fossil energi och fossila bränslen har ökat under en längre tid, och
ökar ytterligare till följd av det förändrade säkerhetsläget. Ökade priser och
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förändrat säkerhetsläge kommer sannolikt att innebära ett ökat behov av
omställning från fossil energi, ökad energieffektivisering och ökad
resurshushållning. Klimatklivet kommer att kunna spela en stor roll för
omställningen även när den sker med nya motiv. Det finns i nuläget möjlighet att
prioritera ansökningar inom jordbruk, teknikspridning och
marknadsintroduktion. Genom mindre förändringar av investeringsstödet kan vi
ytterligare tillgodose behovet av kapital för en omställning.
Under flera år har vi tillsammans med andra myndigheter arbetat för en
samordning av investeringsstöden och kapitalförsörjningen. Med ökade behov
och nya motiv kommer det ställa ytterligare krav på samordning, för att öka
takten, och för att åstadkomma en helhet.
Transportsektorn, industrin och jordbruket är de mest prioriterade områdena för
klimatinvesteringar. Inom dessa områden bedömer vi att det finns ett behov av
förändringar eller särskilda prioriteringar.
2.1. Försörjningstrygghet livsmedel
Klimatklivet bidrar till en försörjningstrygghet inom livsmedelsproduktionen
genom att konvertera bort fossila bränslen inom jordbruket. Sedan tidigare är
jordbruket prioriterat inom Klimatklivet och praktiskt har vi beviljat stöd till
åtgärder med något lägre klimatnytta. Åtgärderna handlar bland annat om
konvertering av spannmålstorkar, elektriska lastmaskiner och elektrifiering av
bevattningsanläggningar. Behoven kommer fortsatt vara stora inom
jordbrukssektorn då det finns 4 500 jordbruksföretag som använder olja för att
torka spannmål, och tillsammans använder de 15 miljoner ton eldningsolja1.
Vi bedömer att förändringar kan göras för att ytterligare tillgodose behoven av
livsmedelsförsörjning parallellt med klimatnytta.
2.2. Ökade möjligheter för elektrifiering inom Klimatklivet
Elektrifiering är en central strategi för grön omställning inom flera sektorer.
Klimatklivet kan bidra både genom att genomföra och underlätta elektrifiering.
Ett antal områden pekas ut i elektrifieringsstrategin, där Klimatklivet kommer ha
en avgörande betydelse. Det gäller exempelvis ett fortsatt högt tryck på
utbyggnad av laddinfrastrukturen.
Det finns också goda möjligheter att frigöra elenergi genom åtgärder inom
Klimatklivet. Det kan gälla både energieffektivisering och konvertering bort från
elintensiv energiproduktion till biobränslebaserad uppvärmning. På systemnivå
finns även möjligheter att Klimatklivet kan stödja effektivare och robustare
fjärrvärmesystem där spillvärme omhändertas.

1

SOU 2021:67 Vägen mot fossiloberoende jordbruk
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2.3. Mer biogas till industrin
Under året har vi inom Klimatklivet sett initiativ där industrin och producenter
av biogas går samman för att genomföra åtgärder som minskar behovet av fossil
energi. Här visar några aktörer vägen för en mer omfattande omställning. Biogas
i flytande form har en stor potential att bidra till omställning inom industrin.
Klimatklivet bidrar också väsentligt till att öka produktionen av biogas.
Boråstapeter tillsammans med FordonsGas Sverige AB, är ett exempel på ett
industriföretag som fått stöd för att konvertera sina verksamheter fossila
bränslen till biogas.
2.4. Samordning som utgår från behovet av snabbare omställning
Säkerhetsläget har skapat ett särskilt behov av snabbare omställning vilket ökar
kraven på staten att samordna alla tillgängliga resurser. Det finns en förväntan
och ett tydligt behov att visa på en helhet för olika investeringsstöd och andra
styrmedel som finns för en omställning. Tillgängliga resurser är svåra att
överblicka och det kan förekomma hinder som gör att de offentliga medel som
finns tillgängliga inte utnyttjas optimalt. Det finns överlapp mellan flera
styrmedel där investeringsstöd för samma åtgärd kan sökas hos fler myndigheter.
Stöd till klimatomställning går bland annat via Energimyndigheten,
Tillväxtverket, Jordbruksverket och Boverket. En renodling av stöden är ett sätt
att möta behoven mer effektivt.
Med nya drivkrafter för en omställning behöver samordningen skalas upp och
inkludera fler aktörer. För att stöden ska kunna utnyttjas mer effektivt krävs en
utökad samverkan med statliga aktörer, näringsliv, regioner och kommuner för
att tillsammans bygga en helhet som utgår från behoven hos de aktörer som ska
genomföra omställningen.
2.5. Nya statsstödsregler från EU
EU-kommissionen har aviserat förändringar av statsstödsreglerna under 2022.
Förändringarna går i linje med gröna given för att minska utsläpp av
växthusgaser. Förändringarna kan bland annat innebära ökade möjligheter till
statliga investeringsstöd inom återvinningsområdet, vilket ger mer hållbar
råvaruförsörjning. Tillämpningen av de nya statsstödsreglerna behöver ske
skyndsamt så att vi möjliggör både klimatnytta och försörjningstrygghet.
Det är också möjligt att EU-kommissionen under året kommer att besluta om
särskilda statsstödsregler för att möjliggöra ytterligare statligt stöd för att minska
beroendet av fossila bränslen.
3. Investeringar och förväntade resultat
De resultat som redovisas i det här avsnittet är beslut som fattats till och med den
24 mars 2022. Siffrorna är korrigerade för att undvika dubbelräkning av
utsläppsminskningar flera gånger i en kedja av åtgärder. Under året har även
vissa tidigare beviljade åtgärder avbrutits eller återtagits och därför kan siffror
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gällande antal åtgärder, utsläppsminskning och utbetalt stödbelopp variera från
år till år.
Sedan starten 2015 har Klimatklivet tagit emot över 10 200 ansökningar och
intresset är fortsatt stort. Antalet ansökningar har ökat stadigt, från cirka 700 år
2015 till över 2 700 under 2018, då Klimatklivet tog emot rekordmånga
ansökningar (diagram 1).

Diagram 1: Antal inkomna ansökningar och antal beviljade ansökningar inom Klimatklivet per år.
Inkomna ansökningar för 2022 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 4 433 av 10 221 åtgärder beviljats stöd
sedan start, vilket motsvarar 43 procent av de inkomna ansökningarna (tabell 2).
Under 2021 utlystes fyra ansökningsomgångar till Klimatklivet, i januari, april,
augusti-september samt november. Sammanlagt tog Klimatklivet emot 1 605
ansökningar under året: 282 i januari, 423 i april, 336 i augusti-september samt
564 i november.
År

Inkomna
ansökningar

Beviljade
ansökningar

Avslagna
ansökningar

Ansökningar under
handläggning

2015

686

188

498

2016

1 024

324

700

2017

1 687

864

823

2018

2 767

1 428

1 339

2019

1 043

380

661

2

2020

1 018

411

606

1

2021

1 603

834

696

73

2022

393

4

1 0221

4 433

Totalt

389
5 323

465

Tabell 2: Antal inkomna ansökningar per år och hur många av dessa som blivit beviljade
respektive avslagna eller som är under handläggning, fram till 24 mars 2022.
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Handläggningstiden för ansökningar i Klimatklivet är i normalfallet två till tre
månader. För större och mer komplexa åtgärder kan handläggningstiden vara
runt sex månader. För närvarande finns det cirka 10 ansökningar som har
inkommit för mer än ett halvår sedan. Det finns flera orsaker till att dessa
ansökningar ännu inte beslutats om. En orsak är att det är stora åtgärder som har
komplicerade finansieringslösningar som kräver mycket kompletteringar och
fördjupande bedömningar från Naturvårdsverket. I vissa fall väntar också
Naturvårdsverket på ställningstagande och processer från sökande.
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 3.9.3).
3.1. Beviljade åtgärder
De vanligaste åtgärdskategorierna bland de inkomna ansökningarna från 2015
fram till 24 mars 2022 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 2021 inkom flera stora ansökningar, bland annat 19 ansökningar med
över 100 miljoner kronor i sökt stöd och 49 ansökningar med
investeringskostnader på över 50 miljoner kronor. Sökt stöd totalt under året var
8,4 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.

Diagram 2: Antal beviljade åtgärder per åtgärdskategori. Resultat från 2015 fram till 24 mars
2022.
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Ansökningar från jordbrukssektorn har ökat under de senaste åren. Åtgärderna
inom jordbruket sträcker sig över många av de olika områden som Klimatklivet
ger stöd till. De kategoriseras därför under flera olika åtgärdskategorier, så som
energikonvertering och energieffektivisering, vilka beskrivs närmare i avsnitt
3.10 och 3.13.
Med stöd från Klimatklivet kan jordbrukssektorn ställa om till en mer
klimatsmart och hållbar livsmedelsproduktion. Flera av åtgärderna har även
möjliggjort omställning för andra aktörer på lokal och regional nivå, exempelvis
genom tillvaratagandet av gödsel för produktion av biogas.
Fram till årsskiftet 2021/2022 har 511 aktörer inom jordbrukssektorn beviljats
stöd. Den vanligaste åtgärden inom jordbruket är att byta från fossila bränslen
till förnybar energi i de pannor som används för att torka spannmål eller värma
upp stallar och växthus. Lantbrukare byter även ut bevattningspumpar och
foderblandare från fossildrivna till eldrivna alternativ.
Lantbrukare har även fått stöd för att tillvarata gödsel för att producera biogas.
Det bidrar till att minska metanutsläppen från gödsel samtidigt som den biogas
som produceras gör det möjligt för andra aktörer att använda förnybara bränslen
och drivmedel istället för fossila.
Tillsammans bedöms åtgärderna inom jordbruket minska utsläppen av koldioxid
och andra växthusgaser med 106 tusen ton koldioxid per år.
3.2. Beviljat investeringsstöd
Klimatklivet har hittills beviljat 9,5 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 42 procent av den totala
investeringskostnaden, resten står stödmottagare samt övriga finansiärer för. Den
totala investeringskostnaden för samtliga åtgärder som beviljats stöd är 23
miljarder kronor.
Utbetalningarna och arbetet med investeringsstödet har även påverkats av den
utökade bemyndiganderamen och det utökade anslaget som beslutades under
året. Vårändringsbudgeten 2021 innebar en utökad bemyndiganderam, vilket gav
Naturvårdsverket förutsättningar för att fatta fler beslut i Klimatklivet. I
höständringsbudgeten 2021 gavs Naturvårdsverket ett kraftigt utökat anslag och
ett ytterligare utökat bemyndigande. Dessa ger Naturvårdsverket mycket goda
förutsättningar att möjliggöra bidrag till en större mängd långsiktiga projekt,
vilka kan ge stora varaktiga utsläppsminskningar utöver de goda resultat som
hittills uppnåtts.
Under perioden mars 2021 till och med mars 2022 beviljades stöd för cirka 3,2
miljarder kronor. Produktion biogas är den kategori som har högst beviljat totalt
belopp, tätt följt av transport och energikonvertering (diagram 3).
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Diagram 3: Beviljade stödbelopp per åtgärdskategori. Resultat från 2015 fram till 24 mars 2022.

3.3. Utsläppsminskning
Tillsammans beräknas de åtgärder som hittills fått stöd bidra med en årlig
minskning av växthusgaser som motsvarar 2,4 miljoner ton
koldioxidekvivalenter 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, och slutligen 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 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär en
utsläppsminskning på 4 kilo koldioxidekvivalenter 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 av åtgärderna,
vilket innebär den utsläppsminskning som inte skulle ha kommit till stånd utan
Klimatklivet, beräknas till 1,9 miljoner ton per år varav cirka 1,5 miljoner ton är
inom Sveriges gränser (läs mer i kapitel 5).
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 lila linjen
visar hur kurvan såg ut fram till mars 2021. Den röda linjen visar hur kurvan såg ut fram till mars
2020.

Tidigare år har åtgärder inom transport, energikonvertering och biogasproduktion beräknats leda till den största minskningen av koldioxidutsläpp.
Resultat från 2021 tyder på att den största utsläppsminskningen kommer ske
inom transport, avfall och energikonvertering. Utsläppsminskningen inom
kategori transport är den som har ökat mest sedan förra lägesbeskrivningen
(diagram 5).

Diagram 5: Årlig beräknad minskning av växthusgasutsläpp i tusen ton CO2ekv. Fördelning per
åtgärdskategori. Resultat från 2015 fram till 24 mars 2022.

3.4. Slutförda åtgärder
När en åtgärd är genomförd redovisas åtgärdens slutgiltiga kostnad och, om
möjligt, en uppmätt klimatpåverkan. Investeringskostnaden och de beräknade
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minskade utsläppen av växthusgaser kan då komma att justeras om något ändrats
i förhållande till vad som angetts i ansökan. Fram till 24 mars 2022 har 3 235
åtgärder slutrapporterats.
Diagram 6 visar antal åtgärder som blivit dyrare, kostat lika mycket alternativt
blivit billigare än det som var angivet i ansökan. Kostnadsökningar kan bero på
sådant som är svårt att uppskatta i samband med ansökan, till exempel hur
mycket markarbete som behövs.

Diagram 6: Hur många åtgärder som blivit dyrare, kostat lika mycket respektive blivit billigare
uppdelat på olika åtgärdstyper. Resultat från 2015 fram till 24 mars 2022.

Vad gäller den uträknade klimatnyttan för åtgärder är variationen liten (diagram
7). 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.

Diagram 7: Hur många åtgärder som fått högre, samma respektive lägre klimatnytta uppdelat på
olika åtgärdstyper. Resultat från 2015 fram till 24 mars 2022.
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Företagen har flest åtgärder, 979 stycken, som blivit dyrare vid
slutrapporteringen. Procentuellt sett har åtgärder inom Landsting och
Regionförbund haft cirka 27 procent lägre kostnader än vad som var angivet i
ansökningarna (diagram 8).

Diagram 8: Hur mycket dyrare respektive billigare åtgärder blivit procentuellt för olika
organisationstyper. Resultat från 2015 fram till 24 mars 2022.

Ett exempel på färdigställd åtgärd under 2021 är en produktionsanläggning för
biobaserad pyrolysolja, som Pyrocell AB fått stöd för. Anläggningen är landets
första av den här typen och ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Sågspån,
som är en restprodukt i Setras industriella process, omvandlas till icke-fossil
pyrolysolja. Pyrolysoljan förädlas därefter till förnybar diesel och bensin vid
Preems raffinaderi i Lysekil. Åtgärden är en unik industrisatsning som möjliggör
en hållbar värdekedja från skog till tank. Den fossila oljan ersätts med
pyrolysolja och bidrar till ökad andel förnybart i drivmedel som ger lägre
koldioxidutsläpp.
En annan åtgärd som slutförts under året är Uppsala Vatten och avfall AB, som
har uppfört en ny gastankstation för komprimerad biogas i norra Uppsala.
Stationen kommer att leverera 330 ton biogas årligen.
Även flera mindre åtgärder så som inköp av elflyg, ett cykelgarage utrustad med
möjligheter till laddning av elcyklar, motorvärmare och elbilsladdning, och en
cykelparkering i en pendlarparkering för att främja cykling och kollektivtrafik
har slutförts under 2021.
En innovativ åtgärd som slutfördes under 2021 är en anläggning för separering
av metall från avfall samt destruktion av cyanid-metall. Med klimatinvesteringsstödet kunde företaget implementera en ny behandlingsprocess i anläggningen
för att separera metaller från avfallet samt rena bort cyanidrester. Åtgärden leder
inte bara till minskade koldioxidutsläpp utan även till minskad kemikalie-
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användning. Transport och avfall har minskat till under 30 ton per år från
tidigare 100 ton per år.
3.5. Avslagna åtgärder
Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har den största utsläppsminskningen per investeringskrona. Sedan Klimatklivets start har
Naturvårdsverket avslagit 5 323 av de totalt 10 221 inkomna ansökningarna,
vilket motsvarar 52 procent. Antalet avslagna ansökningar avser beslut tagna
fram till 24 mars 2022. En del av ansökningarna är fortfarande under
handläggning.
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, 21 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. Om 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 262 åtgärder har avslagits av detta skäl, vilket motsvarar 5
procent av de avslagna ansökningarna. Ansökningar inom kategorierna övrigt,
energieffektivisering, avfall och gasutsläpp är de som oftast får avslag (diagram
9). Inom kategorin övrigt återfinns ansökningar som inte passar under någon av
de andra kategorierna. Under den tid då informationsinsatser kunde få stöd från
Klimatklivet var även det en åtgärdskategori där många ansökningar fick avslag.
Inom kategorin övrigt återfinns ansökningar som inte passar under någon av de
andra kategorierna.

Diagram 9: Andelen beviljade respektive avslagna ansökningar per åtgärdstyp. Resultat från 2015
fram till 24 mars 2022.
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Den organisationstyp som i högst utsträckning fått avslag är ideella föreningar,
följt av stiftelser (diagram 10). 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.
Under den tid då informationsinsatser kunde få stöd från Klimatklivet var även
det en åtgärdskategori där många ansökningar fick avslag.

Diagram 10: Andelen beviljade respektive avslagna ansökningar per organisationstyper. Resultat
från 2015 fram till 24 mars 2022.

3.6. Nya typer av åtgärder
Utvecklingen i samhället gör att Klimatklivet hanterar nya typer av åtgärder, där
klimatnyttan uppstår på olika sätt. Under året har vi beviljat stöd till nya typer av
åtgärder med hög klimatnytta. Exempel på dessa typer av åtgärder är
vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, ny typ av
laddinfrastruktur för tunga transporter, biokolproduktion av slam och
textilåtervinning.
Klimatklivsåtgärder inom sjöfarten har ökat kraftigt under det senaste året, och
antalet beviljade sjöfartsprojekt har mer än fördubblats. Projekt som databaserad
maskininlärning för minskad bränsleanvändning och kombinerade laddplatser
för bilar och båtar är exempel på åtgärder som nu står startklara. Under året har
även stöd till eldrivna färjor och en vätgasdriven färja beviljats, för trafik till
Koster och i Stockholms skärgård. Genom en landelanslutning kan fartyg som
lastar eller lossar stänga av sina hjälpmotorer istället för att stå på tomgång. En
annan ny typ av åtgärd inom sjöfart är FlagshipONE AB som har beviljats stöd
för en första anläggning för produktion av förnybar e-metanol för användning
inom sjöfarten.
Ett annat område som växer inom Klimatklivet är vätgas. Under 2021 beviljades
investeringsstöd till fyra produktionsanläggningar för grön vätgas och till ett
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flertal tankstationer. Bland annat fick Strandmöllen AB stöd för att uppföra en
anläggning i Ljungby för produktion av förnybar vätgas i en
elektrolysanläggning som drivs med el från förnybara källor. Åtgärden har en
helhet där användning av vätgasen för transporter minskar utsläpp till luft och
där restvärmen kan användas lokalt. Grön vätgas kan vara ett viktigt verktyg för
att nå klimatmålen i flera sektorer. För omställning i transportsektorn har 40-50
tankstationer för vätgas beviljats stöd.
En ny typ av åtgärd som har beviljats stöd under året är tillverkning av produkter
av återvunnen textil, som Sporda Nonwoven AB beviljats stöd för.
Textilproduktion kräver stora mängder resurser som inte syns i den slutliga
produkten. Utöver råvarumaterial används också resurser i form av energi,
kemikalier och vatten för att framställa både fiber, garn, tyg och den textila
produkten. Resursanvändningen och produktionens utsläpp till vatten, mark och
luft har stor påverkan på miljö och klimat i både produktionslandet och
globalt. Åtgärder som innebär att textil som annars skulle gått till förbränning
ersätter jungfruligt material är ett exempel på en åtgärd som bidrar till
omställningen mot en cirkulär ekonomi.
Klimatklivet har även gett stöd för produktion av biokol av slam från
pappersindustrin. Istället för att industrislammet eldas upp eller hamnar på
deponi så blir det biokol som binder koldioxid och förbättrar egenskaperna i
jordförbättringsprodukter. Den här typen av åtgärder är ett utmärkt exempel på
hur kretsloppstänkande och klimatnytta går hand i hand.
Ett annat exempel på ny typ av åtgärd är utökad biogasproduktion genom
utnyttjande av deponigas som SRV återvinningscentral fått stöd för. Åtgärden
innebär att deponigas i Södertörns anläggning nyttjas för att bli processvärme
istället för att använda rågas för processvärme till hygienisering, uppvärmning
av rötkammare och uppgradering av biogas. Åtgärden innebär en
kapacitetsökning av den befintliga biogasanläggningen med omkring 50 procent
och kretsloppet sluts.
3.7. Resultat per län
Flest åtgärder har beviljats inom Stockholms län (diagram 11). Sett till antal
beviljade åtgärder per 10 000 invånare har istället Gotlands län flest beviljade
åtgärder (diagram 12).
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Diagram 11: Antal beviljade åtgärder per län. Resultat från 2015 fram till 24 mars 2022.

Diagram 12: Antal beviljade åtgärder per 10 000 invånare. Fördelning per län. Resultat från 2015
fram till 24 mars 2022.

Det totala stödbeloppet uppdelat på länen visas i diagram 13. Åtgärder inom
Västra Götalands län har sammanlagt beviljats störst stödbelopp. Sett till beviljat
stödbelopp per 10 000 invånare ligger istället Kalmar län högst upp (diagram
14).
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Diagram 13: Beviljat stödbelopp per län, miljoner kronor. Resultat från 2015 fram till 24 mars
2022.

Diagram 14: Beviljat stödbelopp per 10 000 invånare, miljoner kronor. Fördelning per län. Resultat
från 2015 fram till 24 mars 2022.
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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 15 och 16).

Diagram 15: Årlig beräknad minskning av växthusgaser per län, tusen ton CO2ekv. Resultat från
2015 fram till 24 mars 2022.

Diagram 16: Utsläppsminskning i tusen ton CO2ekv per 10 000 invånare. Fördelning per län.
Resultat från 2015 fram till 24 mars 2022.
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3.8. Resultat per organisationstyp
Det är relativt stor spridning mellan olika branscher och storlek på
investeringarna. Diagram 17 visar antal beviljade ansökningar per
organisationstyp och diagram 18 belopp per organisationstyp.
Bostadsrättsföreningar har beviljats 637 ansökningar vilket motsvarar 14 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 624 ansökningar beviljade vilket
motsvarar 14 procent av alla beviljade ansökningar. Inom gruppen ”annan” finns
organisationer som till exempel samfälligheter, stiftelser och ekonomiska
föreningar.

Diagram 17: Antal beviljade ansökningar per organisationstyp. Resultat från 2015 fram till 24
mars 2022.

Privata företag fortsätter vara dominerande bland de aktörer som har fått stöd
från Klimatklivet. Över 2 800 ansökningar från företag har beviljats, vilket
motsvarar 65 procent av alla beviljade ansökningar. Totalt har 7,8 miljarder
kronor beviljats till företagen, vilket motsvarar 83 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.
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Diagram 18: Beviljat stödbelopp per organisationstyp (miljoner kronor). Resultat från 2015 fram till
24 mars 2022.

3.9. Resultat för laddinfrastruktur
Totalt inkomna ansökningar

4 114 st

Totalt beviljade ansökningar

2 364 st

Totalt beviljade laddningspunkter

34 254 st

Totalt beviljade publika laddningspunkter

15 006 st

Totalt beviljade icke-publika laddningspunkter

19 248 st

Totalt beviljat belopp

663 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

111 000 ton CO2ekv/år

Tabell 3: Resultat för åtgärdskategori laddstationer 2015 – 24 mars 2022 (Ladda hemma- och
Ladda Bilen-stöden ingår inte).

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 icke-publik laddning flyttats till
en egen förordning och går under namnet Ladda bilen-stödet (läs mer under
avsnitt 3.9.3).
Klimatklivet fortsätter sitt arbete med att stödja utvecklingen av publik
laddinfrastruktur i landet. I slutet av januari 2022 fanns ungefär 14 300 publika
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laddningspunkter och drygt 300 000 laddbara fordon i Sverige enligt
branschorganisationen Power Circle2, se figur 1.

Figur 1. Antal publika laddningspunkter och antal laddbara fordon i Sverige framtagen av Power
Circle.

Hittills har Klimatklivet beviljat stöd till cirka 15 000 publika laddpunkter i
totalt 245 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 19 visar fördelningen mellan
icke publika och publika beviljade laddningspunkter uppdelat på normalladdning
respektive snabbladdning.

Diagram 19: Totalt antal beviljade laddningspunkter, fördelat på typ av laddningspunkt. Resultat
från 2015 fram till 24 mars 2022.

2

https://www.elbilsstatistik.se/laddinfrastatistik
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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, som idag är tveksamma, att
övergå till elektromobilitet.
Utifrån inkomna ansökningar under 2021 ser vi ett ökat intresse att söka stöd för
publika snabbladdare med allt högre effekter. Vi har också sett en ökning av
ansökningar om stöd till icke-publik laddning under 2021. Klimatklivet har
exempelvis beviljat stöd till Bring E-commerce and Logistics AB för laddare
avsedd för laddning av ellastbilar på 4 olika terminaler i Stockholms län och
Västra Götalands län.
Det senaste året har Klimatklivet beviljat stöd till cirka 40 åtgärder för publik
laddning av tunga fordon. Framförallt har stöd getts till många sådana åtgärder
under ansökningsomgång 4, 2021. Exempelvis har Logifa AB beviljats stöd till
en publik laddstation i Burlöv som möjliggör för 20 lastbilar att ladda med
effekter upp till 240 kW. En del av åtgärderna har varit helt inriktade på
laddning av tunga fordon medan andra är avsedda både för snabbladdning av
personbilar samt lätta respektive tunga lastbilar.
Utvecklingen på området går snabbt och stöd till laddinfrastrukturen för tunga
fordon är efterfrågad hos företagen för möjlighet till omställning av
fordonsflottan. För den publika laddningen av tunga fordon finns en viktig
synergieffekt då dessa möjliggör för närliggande företag att investera i
ellastbilar, men skapar också förutsättningar för att elektrifiera långväga
transporter.
Naturvårdsverket ser också ett ökat intresse av laddinfrastruktur för elflyg och
elektrifierad sjöfart, till exempel ansökningar om stöd till laddning av färjor eller
kombinerad laddare för elbilar och elbåtar i småbåtshamnar.
Under 2021 har Klimatklivet tagit emot ett antal ansökningar som rör
laddstationer till elbussar, både för stads- och regionaltrafik. Vissa av dessa
ansökningar har kunnat beviljas. Vi har tidigare sett tveksamheter i
additionaliteten för en åtgärd som följer av upphandlingskrav. Genom att den
sökande nu behöver kunna visa att deras anbud går längre avseende
utsläppsminskning jämfört med grundkraven i den upphandling som anbudet
gäller bedömer vi att denna problematik är löst.
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
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.
Energimyndigheten hanterar ett nytt stöd för laddinfrastruktur till tunga fordon
inom så kallade regionala elektrifieringspiloter.
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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.
3.9.1.

Publika laddningsstationer

Publik laddinfrastruktur för personbilar växer. Sannolikt finansierar Klimatklivet
en stor andel av de laddningspunkter som etableras men det saknas tillförlitlig
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. Om man strikt ser till antal
beviljade publika laddningspunkter i länen ligger storstadsregionerna i klar
framkant, med Stockholm i täten med cirka 5 000 beviljade publika
laddningspunkter (diagram 20).

Diagram 20: Antal beviljade publika laddningspunkter (både normalladdning och snabbladdning).
Fördelning per län. Resultat från 2015 fram till 24 mars 2022.
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Ser man till antal beviljade per 10 000 invånare har Gotland flest beviljade,
därefter kommer Stockholm och Västra Götaland (diagram 21). Överlag ser man
att spridningen av publik laddningsinfrastruktur är någorlunda jämn över landet
om man tar hänsyn till befolkningsmängden.
För publik snabbladdning finns två olika laddningstyper som ofta benämns
normalladdning respektive snabbladdning. Normalladdning innebär
växelströmsladdning (AC) med effekter mellan 3,7–22 kW. Även högre effekter
av växelströmsladdning förekommer, såsom 43 kW AC. De klassas inte som
normalladdare, men är inte heller snabbladdare. Dessa effekter är främst aktuella
där någon parkerar lite längre; vid kollektivtrafiknoder, utmed större vägar,
köpcentrum, mötesplatser eller liknande. Snabbladdning är laddning med
likström (DC) och har vanligen effekter mellan 50–150 kW, men även högre
effekter upp emot 350 kW eller mer kan vara möjligt.

Diagram 21: Antal beviljade publika laddningspunkter per 10 000 invånare.
Fördelning per län. Resultat från 2015 fram till 24 mars 2022.

Diagram 22 visar antalet beviljade publika laddningspunkter per
ansökningsomgång sedan 2015.
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Diagram 22: Antal beviljade publika laddningspunkter per ansökningsomgång. Resultat från 2015
fram till 24 mars 2022.

Publika snabbladdare som enligt Energimyndigheten fyller luckor i vägnätet och
därav har en större användning än övriga har getts viss prioritet. Under året har
fyra av dessa prioriterade snabbladdare fått bifall, vilket gör att Klimatklivet kan
täcka upp luckor som funnits i Odensbacken i Örebro kommun, i Pajala
kommun, i Västerviks kommun, i Älmsta i Norrtälje kommun, i Furudal i
Rättviks kommun, i Virserum och Silverdalen i Hultsfreds kommun,
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.
I den sista ansökningsomgången 2021 prioriterade Klimatklivet även
ansökningar om att etablera snabbladdning med minst 150 kW i möjlig effekt
eller mer i de nordligaste länen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.
Prioriteringen grundades främst på länsstyrelsens yttrande i dessa ärenden och
baseras på åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik och till
marknadsintroduktion. Etableringen av laddinfrastruktur i dessa län är gles
jämfört med resten av landet. I många fall finns också endast en laddpunkt per
plats vilket gör att tillgängligheten till laddinfrastruktur är sårbar. Prioriteringen
bedöms ge en spridningseffekt genom att öka tryggheten till att det finns
tillgänglig laddinfrastruktur.
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Tittar man på publik normalladdning och snabbladdning med 22 kW växelström
ser den regionala situationen i Sverige ut enligt figur 2 (i mitten av november
2021).

Figur 2. 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.

Tittar man på publik normalladdning och snabbladdning med 22 kW växelström
ser den regionala situationen i Sverige ut så här i mitten av november 2021, se
figur 2.
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.

33

När det gäller snabbladdning med likström över 50 kW är situationen liknande
(se figur 3). På senare tid har det inkommit fler och fler ansökningar med 150
kW eller högre effekt.

Figur 3. 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 tre 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 figur 3 har därför även Trafikverkets pågående utlysning inkluderats
i bilden. Totalt har Trafikverket kunnat bevilja stöd till snabbladdningsstationer
på 71 olika platser.
Den regionala situationen är nu svårare att bedöma. Under 2022 görs dock stödet
till publik laddning om enligt de nya riktlinjerna för statsstöd i EU. Regionala
dialoger via Länsstyrelserna skulle då kunna ge en bättre bedömning av den
regionala situationen.
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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 4. 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.

Figur 4: 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.

3.9.2.

Nya förutsättningar för stöd till publik laddinfrastruktur

I juli 2021 fattade EU-kommissionen beslut om en ny artikel, artikel 36a, i
GBER. Denna nya artikel påverkar statsstöd till publik ladd- och
vätgasinfrastruktur och anför bland annat att stöd enbart får ges i enlighet med
ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. För mer information om hur denna
förändring påverkar Klimatklivets möjlighet att ge stöd till denna typ av
åtgärder, se avsnitt 6.4.
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Från EU-kommissionens beslutsdatum har Klimatklivet haft möjlighet att fatta
beslut om ladd- och vätgasstationsåtgärder enligt artikel 56 i GBER i enlighet
med tillfälliga övergångsbestämmelser. Detta har varit möjligt fram till slutet av
januari 2021. Denna möjlighet har gett Naturvårdsverket tid att avsluta pågående
handläggning av ansökningar samt hantera ansökningar som inkom under fjärde
ansökningsomgången 2021. Därefter har Naturvårdsverket fokuserat på att
anpassa Klimatklivet till nya artikel 36a i GBER, och vi förväntas vara klara
med detta arbete under första halvåret av 2022.
3.9.3.

Ladda bilen (Icke-publika laddningsstationer)

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 skedde 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 stor mängd manuell handläggning i de fall där
sökande inte inkommit med all nödvändig information eller där ansökan skett
via blanketter.
Det nya stödet riktar sig till organisationer såsom företag, bostadsrättsföreningar
och samfälligheter som vill installera laddningspunkter för sina boende och
anställda. Stöd kan enligt den nya förordningen ges med högst 50 procent av
kostnaderna, upp till ett tak på 15 000 kronor per laddningspunkt.
Under 2021 har över 4 800 ansökningar om bidrag beviljats och under året har
över 3 700 ärenden till en summa av 310,7 miljoner kronor betalats ut till 3 528
bidragsmottagare (diagram 23).
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Diagram 23: Antal laddpunkter, belopp och ansökningar som har fått stöd från Ladda bilen.
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Diagram 24 visar att störst antal utbetalda ansökningar kommer från företag och
att bostadsrättsföreningar fått mest i stöd. Kategorin bolag innefattar även
kommunala bolag, regioner, kommuner med flera. Statistiken gäller sedan
bidragets start.
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Bostadsrättsförening

Samfällighet

Antal laddpunkter
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Diagram 24: Utbetalda ansökningar från företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter för
Ladda bilen-stödet.

3.9.4.

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
till ett tak på 10 000 kronor per fastighet. 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. Under 2021 har 37,3 miljoner kronor betalats ut till 4 751
bidragsmottagare vars installationer slutförts innan 1 januari 2021. Det
genomsnittliga bidraget har uppgått till 7 864 kronor (diagram 25).
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Diagram 25: Utbetalt belopp för Ladda hemma-stödet.

3.10. Resultat från energikonvertering
Totalt inkomna ansökningar

2 556 st

Totalt beviljade åtgärder

1 261 st

Totalt beviljat belopp

2 050 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

340 000 ton CO2ekv/år

Tabell 4: Resultat för åtgärdskategori energikonvertering 2015 – 24 mars 2022.

Energikonverteringar är Klimatklivets näst största åtgärdskategori sett till antal
beviljade per kategori. Energikonverteringar innefattar åtgärder där en
energikälla byts ut mot en annan med mindre påverkan på klimatet. Ofta rymmer
konverteringen också en viss energieffektivisering. Under 2021 har ansökningar
inom konverteringskategorin främst bestått av åtgärder inom jordbruk, industri
samt uppvärmning av fastigheter och lokaler. Konverteringar sker främst till
fasta biobränslen, el och fjärrvärme. Även konverteringar till biogas och bioolja
har förekommit.
Under 2021 utgjorde energikonverteringar cirka 30 procent av alla inkomna
ansökningar till Klimatklivet. Hittills har cirka hälften av dessa fått bifall. De
energikonverteringar som beviljats under 2021 uppgår tillsammans till 348
miljoner kronor i beviljat stödbelopp. Dessa 348 miljoner kronor utgör i
genomsnitt 50 procent av investeringskostnaderna. Åtgärderna uppskattas
tillsammans ge en utsläppsminskning på cirka 50 tusen ton
koldioxidekvivalenter per år när åtgärderna är slutförda.
I jämförelse med föregående år ökade antalet inkomna energikonverteringsansökningar med nästan 100 i antalet år 2021, vilket kan bero på fler
ansökningsomgångar under året, samt ökad kommunikation med
branschorganisationer.
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3.10.1. Jordbruk
Konverteringar inom jordbrukssektorn har fortsatt dominera bland de inkomna
ansökningarna under 2021. Åtgärder inom jordbruk utgjorde över 40 procent av
alla inkomna konverteringsansökningar.
Bland inkomna åtgärder 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.
Investeringar i fasta biobränslepannor, främst pellets och flis, för torkning av
spannmål förekommer fortsatt men i en något lägre omfattning än tidigare år.
Under 2021 hittar vi även ansökningar som rör biokolspannor inom denna
kategori. I dessa åtgärder räknas utsläppsminskningen både genom
konverteringen från fossilt bränsle samt kolsänkan som bildas av biokolet.
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 företag som fått stöd är Kramfors Trädgård AB i Västernorrlands
län som bedriver handelsträdgård och odlar blommor och andra växter för
försäljning. Företaget har fått stöd för att investera i ett biobränslebaserat
uppvärmningssystem som ska förse företagets växthus med värme. Därmed kan
den oljepanna som tidigare värmt växthusen tas ur bruk. Det nya
uppvärmningssystemet förväntas minska företagets utsläpp av växthusgaser med
drygt 55 ton koldioxidekvivalenter per år.
3.10.2. Industri
Under 2021 inkom cirka 60 konverteringsansökningar inom industrin som rör
deras processer. Det utgör ungefär 13 procent av de inkomna ansökningarna för
energikonvertering under året.
Ett flertal åtgärder gäller bergtäkter som konverterar från diesel till el. Andra
beviljade ansökningar inkluderar energikonverteringar för produktion av asfalt,
inom livsmedelsbranschen och även för tvätteriprocesser.
Ett exempel på en konverteringsåtgärd är E.ON Biofor som i Ystad kommun
konverterade från gasol till biogas för en annan företagares billackeringsprocess.
E.ON hade sedan tidigare en depå för sin biogas på platsen för att förse
närliggande gastankstation. De sökte stöd från Klimatklivet för att anpassa sin
befintliga anläggning och för dra in rör till företagaren så att denna kunde utföra
billackering med hjälp av biogas istället för med fossil gasol. Åtgärden
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beviljades stöd och slutfördes under 2021, och bedöms ge en årlig
utsläppsminskning på cirka 57 ton koldioxidekvivalenter per år.
Den här typen av åtgärder är ett bra exempel på hur befintlig infrastruktur för ett
fossilfritt bränsle, på ett kreativt och kostnadseffektivt sätt kommit till
användning för ytterligare aktörer och användningsområden.
3.10.3. Uppvärmning
Utöver den stora mängden ansökningar som rör jordbruks- och industriprocesser
finns även ett flertal ansökningar som rör uppvärmning av fastigheter och
lokaler. Under år 2021 gällde ungefär en tredjedel av energikonverteringsansökningarna uppvärmning.
I denna delkategori har en utveckling skett till att merparten av ansökningarna
rör konvertering till olika typer av värmepumpar. Konvertering till värmepumpar
medför ofta stora utsläppsminskningar. Naturvårdsverket anser emellertid att
konvertering till fjärrvärme är att föredra då det bedöms vara det mest
resurseffektiva alternativet. Under året har vi vidareutvecklat en intern policy
som innebär att konvertering till fjärrvärme ska ske framför konvertering till
andra lösningar, när så är möjligt och realistiskt för den sökande.
Ett exempel på en slutförd åtgärd är AB Blidsbergs Mekaniska Verkstad i Västra
Götalands län. Företaget har bytt ut två oljeeldade varmluftspannor som värmde
industrifastigheten med en ny bergvärmeanläggning. Åtgärden minskar
företagets växthusgasutsläpp med cirka 64 ton koldioxidekvivalenter årligen och
bidrar även till miljömålen Frisk luft och Giftfri miljö. Utöver
utsläppsminskningen har företaget även kunnat konstatera andra nyttor i form av
en bättre arbetsmiljö med minskat ljud och buller från oljepannorna.
3.11. Resultat från transport, vätgas, infrastruktur och fordon
3.11.1. Transport
Totalt inkomna ansökningar

698 st

Totalt beviljade åtgärder

229 st

Totalt beviljat belopp

2 104 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

689 000 ton CO2ekv/år

Tabell 5: Resultat för åtgärdskategori transport 2015 – 24 mars 2022.

Huvuddelen av beviljade ansökningar i kategorin transport är tankstationer för
biodrivmedel och vätgas. Vi har under året sett en ökning av ansökningar
gällande fartyg och har beviljat ansökningar för såväl landelsanslutning i hamn
som höghastighetsfärja i pendeltrafik.
Inom kategorin finns även åtgärder för produktion av förnybara fordonsbränslen.
En ny åtgärd som beviljats under 2021 är FlagshipOnes produktionsanläggning
för förnybar e-metanol. Naturvårdsverket har även beviljat stöd till Powertrain
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Engineering Sweden AB för omställning av förbränningsmotorproduktion till
effektivare tillverkningsprocesser för elmotorer.
En övervägande del av ansökningarna gäller publika tankstationer, men även
tankstationer för bussar har beviljats. Majoriteten av de ansökningar som kom in
under 2021 och som har beviljats stöd är som tidigare år tankstationer för biogas,
men antalet beviljade vätgastankstationer har ökat markant under året och är
nästan lika stort till antalet. Biogas- och vätgastankstationer spelar en viktig roll
för klimatomställningen av tunga fordonstransporter. Gasum AB beviljades stöd
för 16 biogastankstationer för flytande biogas under 2021. REH2 AB beviljades
stöd för totalt 24 vätgastankstationer. Zelk Energy AB har också beviljats stöd
för två vätgastankstationer i Piteå respektive Boden.
Genom att installera ytterligare en dispenser på en tankstation för flytande
biogas i Helsingborg har Fordonsgas Sverige kunnat tillgängliggöra en större
mängd flytande biogas från en befintlig anläggning och öka möjligheten till
kontinuerlig leverans även vid vissa driftstopp. Åtgärden kan bidra till att
stimulera en ökning av tunga fordon som drivs av flytande biogas i och med att
det ökar tryggheten till tillgängligt drivmedel.
3.11.2. Vätgas
Totalt inkomna ansökningar

74 st

Totalt beviljade åtgärder

41 st

Totalt beviljat belopp

580 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

39 000 ton CO2ekv/år

Tabell 6: Resultat för åtgärdskategori vätgas 2015 – 24 mars 2022.

Naturvårdsverket har sett ett ökat intresse från vätgassektorn, bland annat genom
flera ansökningar om tankstationer för vätgas som beskrivits ovan. 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. Även förändringar av EU-direktiv,
som för fordon innebär att nollutsläpp vid avgasröret främjas, får antas bidra till
detta ökade intresse. Under 2021 kom det in 49 ansökningar som på något sätt
berörde vätgas. 36 av dessa rörde tankstationer, med eller utan produktion av
vätgas på plats, och sju stycken gällde endast produktion av grön vätgas. 29 av
ansökningarna som kom in under 2021 har beviljats. Exempelvis beviljades
Strandmöllen AB stöd för att årligen producera 350 ton vätgas från sol- och
vindkraft och där syrgas och restvärme från produktionen kommer att ersätta
fossil gas och värme i industri och fjärrvärmenät. Zelk Energy AB har beviljats
40 miljoner kronor i stöd för att producera vätgas av spillvärme från
pappersindustrin i Piteå. Spillvärmen används för att generera el som i sin tur
används för att producera vätgas i en elektrolysör. I åtgärden ingår också
etablering av två vätgastankstationer i Norrbotten. En viktig del i
Naturvårdsverkets bedömning är att se hur väl åtgärden samverkar med
regionala kluster för vätgas.
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Utifrån vad vi har sett under detta och föregående år och hörsammar från EU
och nationellt tycker vi oss kunna dra slutsatsen att intresset för vätgas på
marknaden ökar, och vi förväntar oss att se fler ansökningar under 2022. Det
som kan komma att dra ner antalet vätgastankstationsansökningar är förändrade
statsstödsbestämmelser som påverkar möjligheten att bevilja ansökningar för
publika vätgastankstationer under åtminstone första halvåret 2022. Förändringen
innebär att utlysningar för publik vätgasinfrastruktur ska omfattas av ett
konkurrensutsatt anbudsförfarande enligt artikel 36a i GBER som trädde i kraft
under 2021. Målsättningen är att ha det nya utlysningsförfarandet för
ansökningar om publik vätgasinfrastruktur på plats under hösten 2022.
Naturvårdsverket har haft avstämningar med Energimyndigheten gällande
ansökningar för produktion och tankinfrastruktur för vätgas samt möjligheterna
till att söka stöd från Industriklivet först. Energimyndigheten menar att det är
troligare att branschen för tunga fordon kommer vara först ut i användandet av
vätgas snarare än personbilar. Utveckling och etablerandet av
vätgastankstationer kan också förväntas ske främst i vätgaskluster.
Naturvårdsverket har även fört diskussioner med Energimyndigheten kring
kriterier för tankstationerna då denna kategori av åtgärder faller in under artikel
36a vilken reglerar möjligheten att ge stöd till den typen av åtgärder.
3.11.3. Infrastruktur
Totalt inkomna ansökningar

202 st

Totalt beviljade åtgärder

65 st

Totalt beviljat belopp

380 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

83 000 ton CO2ekv/år

Tabell 7: Resultat för åtgärdskategori infrastruktur 2015 – 24 mars 2022.

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.
Under 2021 beviljades bland annat stöd till en cykelparkering och väntkur i
Svärdsjö som ska göra det enklare för invånarna i Svärdsjö att samåka eller ta
bussen till arbetsplatser som ligger i orter som Falun och Borlänge. Flera
väderskyddade cykelparkeringar beviljades också i anslutning till handelsplatser
i Mora, Lidköping och Mellby för att uppmuntra cykeltransport.
Cykelparkeringen byggs på nuvarande parkeringsplatser och ska utrustas med
gröna tak och väggar. På flera av dessa kommer det även finnas servicestation
med pump och möjlighet till elcykelladdning.
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 2021 har
Klimatklivet beviljat stöd till två åtgärder för tåginfrastruktur till ett totalt
stödbelopp på cirka 5,2 miljoner kronor. Holmen Paper AB bygger ut sina
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terminaler i Hallstavik och Braviken för att flytta över transporter som idag går
via sjöfart och väg till järnväg.
Under 2021 har Klimatklivet även beviljat stöd till Göteborg och Gävle hamnar
för landelanslutning för fartyg. Genom att använda el istället för olja när
fartygen ligger i hamn beräknas åtgärderna minska växthusgasutsläppen med
totalt 2 218 ton koldioxidekvivalenter årligen.
3.11.4. Fordon
Totalt inkomna ansökningar

715 st

Totalt beviljade åtgärder

223 st

Totalt beviljat belopp

267 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

61 000 ton CO2ekv/år

Tabell 8: Resultat för åtgärdskategori fordon 2015 – 24 mars 2022.

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, Klimatpremien, som
Energimyndigheten ansvarar för. Klimatpremien ger stöd till köp av
miljölastbilar och miljöarbetsmaskiner. Energimyndigheten och
Naturvårdsverket har löpande dialog för att säkerställa att statligt stöd inte delas
ut för samma fordon.
För att Klimatklivet ska kunna bevilja stöd behöver investeringen ägas av
stödmottagaren när åtgärden är avslutad. Det 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, en utveckling som drivs framåt av både etablerade och nya aktörer
på marknaden.
Totalt har drygt 900 fordon beviljats stöd i Klimatklivet sedan starten.
Huvuddelen av dessa av är biogaslastbilar, drygt 700 drivs av flytande biogas
(LBG) och 150 drivs av komprimerad biogas (CBG). Stöd har även beviljats för
elfordon, ED95 (etanol) och hybrider, hittills cirka 50 fordon. Åtgärderna
innebär vanligtvis att sökanden ersätter en eller ett par fossildrivna lastbilar. De
flesta åtgärderna i fordonskategorin handlar om beviljade stöd mellan en halv
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miljon till en miljon kronor. Några större aktörer söker stöd för att byta ut ett
större antal fordon, till exempel DHL Freight (Sweden) AB som 2021 sökt och
beviljats stöd för köp av 40 LBG-lastbilar under fem års tid.
Naturvårdsverket har identifierat en grupp fordon där en teknisk utveckling och
omställning är viktig, men som Klimatklivet fullt ut har svårt att tillgodose. Det
gäller åtgärder för att ersätta vissa fordon och maskiner som drivs av fossila
drivmedel med elfordon; fordonstyper som inte faller in under Bonus Malussystemet. Det kan vara eltruckar, elgräsklippare i parkmiljöer, el-lastbilar eller
anläggningsfordon som drivs med el. De är ofta kostsamma i förhållande till
utsläppsminskningen och kan sällan konkurrera med andra ansökningar till
Klimatklivet. Detta trots att åtgärder inom transportsektorn och jordbruket är
prioriterade. I de fall där elektriska arbetsmaskiner uppfyller Klimatpremiens
effektkrav, samt för inköp av ellastbilar, kan det finnas större möjligheter till
stöd inom Klimatpremien. För fordon som inte uppfyller Klimatpremiens
effektkrav behöver möjligheterna till ett stöd utredas vidare. Trots att dessa
svårigheter delvis kvarstår har Naturvårdsverket under 2021 kunnat bevilja stöd
till ett ökat antal ansökningar gällande ellastare till främst jordbruket. Skanska
Industrial Solutions har även beviljats stöd för att köpa in totalt fem
elasfaltsvältar. Den låga ljudnivån och avgasfria driften gör dem lämpliga för
arbete inomhus och i ljudkänsliga miljöer, till exempel innerstad.
3.12. Resultat från produktion av biogas
Totalt inkomna ansökningar

186 st

Totalt beviljade åtgärder

65 st

Totalt beviljat belopp

2 353 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

323 000 ton CO2ekv/år

Tabell 9: Resultat för åtgärdskategori produktion av biogas 2015 – 24 mars 2022.

Sedan 2015 har Klimatklivet beviljat stöd till cirka 70 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. Anläggningarna som
Klimatklivet beviljat stöd till beräknas öka svensk biogasproduktion med 1,5
TWh, vilket motsvarar 60 procent av dagens totala produktion på 2,2 TWh.
Bland de som sökt stöd för produktion av biogas under 2021 har stöd beviljats
till såväl kommuner och kommunala bolag som till stora och små privata
aktörer. Filipstads kommun beviljades 25 miljoner kronor för att tillvarata
kommunens egna och närliggande industriers avloppsslam för rötning och
produktion av biogas till kommunens fjärrvärmenät, en åtgärd som också
innebär minskade metanutsläpp. Scandinavian biogas har beviljats cirka 135
miljoner kronor för att öka biogasproduktionen i befintliga anläggningar på
Henriksdal och Södertörn, båda i Stockholms län. På Henriksdal utökas
kapaciteten att ta emot substrat, vilket i nästa led ger en utökad
biogasproduktion. På Södertörn effektiviseras den befintliga anläggningen för att
optimera produktionen i befintlig anläggning, bland annat genom förbättrad
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substrathantering. Stödet omfattar även en förvätskningsanläggning på
Södertörn, där även biogas från Henriksdal ska förvätskas.
Under 2021 beviljades också stöd till JCEL, en lantbrukare som ska bygga ut sin
biogasanläggning med en större rötkammare, investera i en
uppgraderingsanläggning som framställer fordonsgas till vägtrafik samt
investera i en biokolpanna. Biokolpannan producerar värme till rötanläggning
och uppgraderingsanläggning samt producerar biokol. Biokolen kan användas på
jordbruksmark för att binda koldioxid under en längre tid och fungera som
näringsreserv.
Gasum AB är en stor biogasproducent på den svenska marknaden, och har flera
pågående åtgärder som beviljats stöd från Klimatklivet. Under 2021 beviljades
två ansökningar i denna kategori från Gasum AB, med ett totalt stödbelopp på
308 miljoner kronor. Åtgärderna innebär förvätskning av biogas vid två
anläggningar, en i Sjöbo och en i Tomelilla, Skåne län. Vid förvätskning görs
biogasen 600 gånger mindre i volym. Det möjliggör att biogasen kan användas
inom en större marknad och är därmed positivt både ur ett ekonomiskt och
klimatmässigt perspektiv. Dessa två stora investeringar kommer att ge en ökad
tillgång till uppgraderad flytande biogas som används som drivmedel för tung
trafik.
Bland åtgärder som fått stöd sedan tidigare och är i slutfasen av sin åtgärd kan
nämnas en naturbruksskola i Töreboda som har uppdaterat sin biogasanläggning.
Investeringen ger ökad produktion och säkrare drift, bland annat genom att
möjliggöra användning av fastgödsel samt utrustning för att ytterligare finfördela
material mellan rötkamrarna. I åtgärden ingår också en publik tankstation för
komprimerad biogas. Anläggningen kan fungera som visningsexempel på
småskalig biogasproduktion på ett mindre lantbruk.
HZI Jönköping Biogas AB har under 2021 färdigställt en ny modern
biogasanläggning för torrötning i Hult strax söder om Jönköping. Anläggningen
kommer att ha kapacitet att förädla 40 000 ton av regionens organiska avfall per
år till rågas, gödsel och kompostmaterial. Rågasen kommer uppgraderas till mer
än 35 GWh fordonsgas årligen och samtidigt kommer 33 tusen ton organiskt
gödsel produceras. Det organiska avfallet kommer från företag och hushåll i
Jönköping, Habo och Mullsjö, och blandningen omfattar hushållsavfall,
grönavfall, fettslam, mejeriprodukter och andra organiska avfallsfraktioner.
Fordonsgasen kommer bland annat att användas av operatörer inom länstrafiken
och delar av den offentliga förvaltningens fordonsflotta.
3.13. Resultat från energieffektivisering
Totalt inkomna ansökningar

827 st

Totalt beviljade åtgärder

80 st

Totalt beviljat belopp

692 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

218 000 ton CO2ekv/år

Tabell 10: Resultat för åtgärdskategori energieffektivisering 2015 – 24 mars 2022.
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Energieffektivisering utgör en viktig del i omställningen mot ett fossilfritt
samhälle. Inom Klimatklivet har dock merparten av ansökningarna inom
kategorin energieffektivisering fått avslag. Det beror dels på att de ofta innebär
minskad användning av el, som har låga utsläppsvärden, och därför uppvisar en
relativt låg utsläppsminskning per investeringskrona. Flertalet ansökningar har
också en kort återbetalningstid, vilket innebär att de anses bli av även utan stöd
och avslås av den anledningen. Här följer dock några åtgärder som fått
klimatinvesteringsstöd under 2021 och början av 2022.
TT-Line AB har beviljats stöd från Klimatklivet till installation av databaserad
maskininlärning på sex av företagets fartyg. Datasystem samlar in data kring
bränslekonsumtion, väderförhållanden och maskindata så att fartyg och motorer
kan finjusteras på bästa möjliga sätt för att minska bränslekonsumtionen.
Klimatklivet har beviljat 6,4 miljoner kronor till projektet, vilket motsvarar 30
procent av kostnaden. Resultatet förväntas bli en minskning på 5 800 ton
koldioxidekvivalenter per år tack vare minskad bränsleförbrukning.
Ett annat exempel är Estrella AB som har fått stöd för att investera i ny mer
effektiv luktreningsutrustning, vilket minskar deras användning av naturgas.
Stödet uppgår till drygt 5 miljoner kronor och beräknas ge en utsläppsminskning
på minst 800 ton koldioxidekvivalenter per år.
Under året har ett antal energieffektiviseringsåtgärder inom jordbrukssektorn fått
stöd. En åtgärd som fått stöd är investering i effektiviserad gödselspridning.
I början av 2022 beviljades Boliden Mineral AB och Skellefteå Kraft AB stöd på
totalt 125 miljoner kronor för investeringar som ska omvandla spillvärme från
Boliden Rönnskärs smältverk till fjärrvärme i Skellefteås fjärrvärmenät.
Klimatvinsten uppstår framför allt genom att Skellefteå Kraft kommer att kunna
upphöra med att elda torv. Totalt beräknas investeringen spara nära 26 tusen ton
koldioxidekvivalenter per år.
3.14. Resultat från avfallshantering
Totalt inkomna ansökningar

222 st

Totalt beviljade åtgärder

45 st

Totalt beviljade belopp

864 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

440 000 ton CO2ekv/år

Tabell 11: Resultat för åtgärdskategori avfallshantering 2015 – 24 mars 2022.

Åtgärder som ökar återvinning av avfall är ett viktigt steg mot en cirkulär
ekonomi. Klimatklivet har mottagit flertalet ansökningar inom kategorin avfall
under året som gått. Åtgärderna kan exempelvis bestå av en förbättrad
avfallssortering som innebär att mindre andel plast går till förbränning, eller att
restprodukter ersätter jungfruliga varor. Dessa typer av åtgärder är sällan
lönsamma, varför ett bidrag kan innebära att de ändå blir intressanta för
företagen att investera i.
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Under 2021 har flera ansökningar inom kategorin avfall fått stöd från
Klimatklivet. En sådan åtgärd är Sporda Nonwoven AB som fått 25 miljoner i
stöd för att investera i teknik som gör det möjligt att tillverka nya produkter av
utsorterat textilavfall. Airlay-teknologin hanterar textila fibrer med luft istället
för med mekanisk bearbetning. Åtgärden leder till att utsorterade textiler som
annars skulle gått till förbränning istället kan användas i produkter där de
ersätter jungfrulig råvara. På så sätt beräknas minst 4 tusen ton
koldioxidekvivalenter sparas under åtgärdens livslängd.
En annan åtgärd som fått stöd är produktion av biokol från avloppsslam och
slam från pappersindustrin. Mewab AB har fått 54,6 miljoner kronor i stöd för
denna investering. Biokolet ska ersätta torv i jordprodukter. Mewab ska också
införa en komposteringsmetod som minskar utsläppen av metangas. Fördelarna
med att använda biokol i jordprodukter är att det binder koldioxid under en
längre tid och fungerar som en näringsreserv när det används som jordförbättring
i jordbruket eller i parker, grönområden och trädgårdar. Dessutom minskar
användningen av torv som annars ger utsläpp av växthusgaser. Sammantaget
beräknas åtgärden minska utsläppen med nästan 8 tusen ton
koldioxidekvivalenter per år.
En annan åtgärd som rör biokol är Renova Miljö AB som fått stöd för att
tillverka biokol av trädgårdsavfall. Stödet uppgår till 18 miljoner kronor, och
beräknas innebära minskade utsläpp om 35 tusen ton koldioxidekvivalenter per
år.
Under året har flertalet åtgärder beviljats som innebär att slagg, en restprodukt
från stålindustrin, kan ersätta en del av cementen i betong. Klimatklivet har
beviljat drygt sju miljoner kronor i stöd till Thomas Betong AB, som bygger
silos som lagrar slagg. Genom att ersätta cementen ger det lägre
klimatbelastning för betongen.
3.15. Resultat för minskade gasutsläpp
Totalt inkomna ansökningar

139 st

Totalt beviljade åtgärder

37 st

Totalt beviljat belopp

63 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

57 000 ton CO2ekv/år

Tabell 12: Resultat för åtgärdskategori minskade gasutsläpp 2015 – 24 mars 2022.

Klimatklivet ger även stöd till åtgärder som minskar utsläppen av andra
växthusgaser än koldioxid. Inom kategorin gasutsläpp har ett antal åtgärder fått
stöd under 2021. Flertalet åtgärder innebär utbyte av kylsystem i matvarubutiker.
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.
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Kostnaden för dessa åtgärder är hög per kilo koldioxidekvivalent 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 stöd från
Klimatklivet. Ett antal åtgärder som innebär byte av kylsystem har dock beviljats
stöd från Klimatklivet under året.
Andra åtgärder inom kategorin gasutsläpp innefattar destruktion av lustgas.
Under 2021 och början av 2022 har tre sådana åtgärder fått stöd från
Klimatklivet. Två av åtgärderna innebär lustgasdestruktion inom
förlossningsvården. Region Jämtland Härjedalen och Region Västerbotten har
beviljats 2,1 miljoner respektive 1,6 miljoner kronor för att investera i
destruktionsapparater, vilka beräknas minska utsläppen med 250 ton respektive
130 ton koldioxidekvivalenter per år. Folktandvården Västmanland AB har
beviljats 375 000 kronor för destruktion av lustgas inom tandvården, som
beräknas leda till minskade utsläpp om 30 ton koldioxidekvivalenter per år.
En annan typ av åtgärd som minskar utsläppen av andra växthusgaser än
koldioxid är minskade metanutsläpp från deponier och vid reningsverk. Under
2021 och början av 2022 har två sådana åtgärder fått stöd, som genomförs av
Affärsverken AB och Västervik Miljö & Energi. Åtgärderna beräknas bidra till
en utsläppsminskning på totalt över 30 tusen ton respektive ett tusen ton
koldioxidekvivalenter per år.
3.16. Resultat från informationsåtgärder
Totalt inkomna ansökningar

357 st

Totalt beviljade åtgärder

58 st

Totalt beviljat belopp

49 miljoner kronor

Total beräknad utsläppsminskning

35 000 ton CO2ekv/år

Tabell 13: Resultat för åtgärdskategori informationsåtgärder 2015 – 24 mars 2022. 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. När stöd kunde
ges till informationsåtgärder var det dock svårt att bedöma utsläppsminskningen
för dessa på samma sätt som för fysiska investeringar, och många av
ansökningarna resulterade i avslag. Andra avslagsgrunder har varit att
ansökningar gällt utredningar, förstudier och samverkansprojekt som inte ger
den konkreta utsläppsminskning som krävs för att få klimatinvesteringsstöd.
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
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omställningen till fossilfria transporter. Andra beviljade åtgärder handlar om
informationsinsatser för energieffektivisering, förnybar energi, hållbar
konsumtion och mat.
4. Uppföljning av åtgärder och utvärdering
Uppföljning av åtgärder som fått stöd från Klimatklivet och utvärdering av
stödsystemet sker löpande och i olika former. Kontinuerlig uppföljning av
åtgärder sker bland annat genom rapportering från stödmottagare och genom
platsbesök. Naturvårdsverket har genom denna uppföljning även
uppmärksammat vilka effekter olika omvärldsfaktorer har haft på åtgärdernas
genomförande. Utvärdering av Klimatklivet sker bland annat inom ramen för
den utvärderingsplan som Naturvårdsverket skickar till EU-kommissionen. I det
här avsnitten beskrivs arbetet med uppföljning och utvärdering närmare.
4.1. Läges- och slutrapportering
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.
Flera åtgärder har blivit försenade eller dragits tillbaka under året som gått. En
del av dessa förseningar har uppstått till följd av effekter från den pågående
pandemin. Åtgärder för att minska utsläpp är ofta beroende av flera olika
insatser. Detta gör att åtgärderna är känsliga för störningar i leverantörskedjor.
Effekterna av pandemin har berott på försenade leveranser, brist på material,
bland annat av halvledare, och svårigheter att få tillgång till arbetskraft och
expertis. Några stödmottagare har även dragit tillbaka sina ansökningar till följd
av pandemin, exempelvis på grund att deras kunder dragit tillbaka beställningar
på grund av det osäkra läget.
4.2. Uppföljning på plats
Platsbesök är av stor vikt för att säkerställa att förväntat resultat av Klimatklivet
uppnås samt för att kontrollera att åtgärder i huvudsak utförts i enlighet med
ansökan. Platsbesök är också viktiga för Klimatklivets fortsatta
utvecklingsarbete och för att bredda kontaktytan mellan Naturvårdsverket,
länsstyrelserna och stödmottagarna.
Under 2021 genomfördes platsbesök av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i
127 åtgärder. Med anledning av den pågående pandemin har platsbesöken under
2021 i huvudsak varit digitala och genomförts som videomöten via Skype. Ett
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platsbesök genomfördes på plats hos stödmottagaren. Platsbesöken genomförs
när åtgärderna närmar sig färdigställandet. Så gott som alla platsbesök har visat
att åtgärderna i huvudsak har genomförts i enlighet med ansökan och eventuella
ändringar som anmälts under åtgärdens genomförande.
Det digitala arbetssättet har möjliggjort en kraftig ökning av antalet platsbesök
och Naturvårdsverket planerar att fortsätta med digitala platsbesök även efter
pandemin. Vid behov kan dock fysiska besök genomföras, så länge
Folkhälsomyndighetens rekommendationer medger en sådan mötesform.
Platsbesöken under 2021 har genomförts i samtliga län tillsammans med
samtliga länsstyrelser. Platsbesök har genomförts hos bland andra Skånefrö AB i
Skåne län som beviljats drygt 16 miljoner kronor i klimatinvesteringsstöd för
biokolstillverkning, hos VafabMiljö Kommunalförbund i Västmanlands län som
beviljats drygt 32 miljoner kronor i klimatinvesteringsstöd för biogasproduktion
samt hos Stockholm Exergi Materialåtervinning AB i Stockholms län som
beviljats 134 miljoner kronor i klimatinvesteringsstöd för en ny
sorteringsanläggning.
Förslag på åtgärder som är lämpliga för platsbesök begärs in både från
Naturvårdsverkets egna handläggare samt av samtliga länsstyrelser. Två gånger
per år, i januari respektive augusti, väljer Naturvårdsverket ut vilka åtgärder som
ska besökas under respektive termin. Länsstyrelserna bokar därefter in
platsbesök hos stödmottagaren och bjuder in Naturvårdsverket. Vid digitala
platsbesök träffas Naturvårdsverket, länsstyrelsen och stödmottagaren under en
timme i videosamtal via Skype och stödmottagaren har oftast förberett filmer,
foton eller powerpointpresentationer som visar åtgärdens utförande. Under
platsbesöken får stödmottagaren beskriva sin åtgärd, dess genomförande,
eventuella avvikelser i förhållande till ansökan samt även berätta om eventuella
oförutsedda hinder och vad som eventuellt gått bättre än förväntat. Detta ger
både inspel och underlag till hur själva ansökningsprocessen och genomförandet
av åtgärder kan förbättras och effektiviseras för framtida stödmottagare.
De åtgärder som väljs ut för platsbesök sker via fyra olika urval. Platsbesök
genomförs alltid hos stödmottagare vars åtgärder beviljats 10 miljoner kronor
eller mer i stöd. Platsbesök genomförs även hos stödmottagare vars åtgärder är
förknippade med någon typ av risk, till exempel svårigheter att få
stödmottagaren att återkoppla, försenade lägesrapporter eller större ändringar
under åtgärdens genomförande. Vi besöker även åtgärder som utgör goda
exempel som kan lyftas fram i till exempel sociala medier samt åtgärder som är
innovativa där vi tror att ett platsbesök kan bidra med stort lärande. Vidare
besöks även ett antal stödmottagare vars åtgärder valts ut slumpmässigt.
4.3. Utvärdering av Klimatklivet
Enligt klimatklivsförordningen ska Naturvårdsverket följa upp och utvärdera
Klimatklivet. Enligt GBER krävs även utvärdering för stödprogram med en årlig
budget på över 150 miljoner euro. Under 2020 togs en utvärderingsplan och ett
utvecklande metodpapper fram vilka godkändes av EU-kommissionen under
2020 och i början av 2021. Enligt gällande utvärderingsplan ska
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slututvärderingen lämnas in till EU-kommissionen 2023. Syftet med
utvärderingen är främst att granska Klimatklivets effekter på konkurrensen, hur
väl stödet når sina mål, om stödet är proportionerligt i förhållande till de
problem det ska adressera samt undersöka stödets additionalitet. Underlag till
slututvärderingen ska samlas in kontinuerligt genom bland annat
uppföljningsrapporter, enkäter och marknadsanalyser.
Under 2021 har arbetet med strukturerad datainsamling fortlöpt. Inom ramen för
arbetet med utvärderingen har även en kort uppdatering lämnats till EUkommissionen under 2021. Uppdateringen innehöll information om hur arbetet
med utvärderingen fortlöper genom uppdateringar gällande utvecklingen av
Klimatklivet, status på datainsamling och eventuella uppdateringar kring metod.
Under 2022 kommer en ny enkätundersökning och marknadsanalys genomföras
av upphandlad konsult. Uppdraget är igång och resultatet ska rapporteras under
andra kvartalet 2022. Arbetet med strukturerad datainsamling fortlöper och
ytterligare en kort uppdatering kommer lämnas vidare till EU-kommissionen
under året.
En viktig del i utvärderingen är att bedöma de faktiska utsläppsminskningarna
efter genomförda åtgärder. Uppföljningsrapporterna syftar till att få aktuell
användningsdata, till exempel kWh el laddade eller mängd biogas producerad,
från stödmottagare tre år efter slutrapporterad åtgärd. Denna data är relevant för
att svara på utvärderingsfrågan om effekternas varaktighet och faktiska
utsläppsminskningar.
Uppföljningsrapporter ska framöver begäras in kontinuerligt. Under året har
metod och verktyg för uppföljningsrapporterna tagits fram. Utskick till första
gruppen, åtgärder som slutrapporterades 2016 och 2017, har genomförts och
svar inväntas. Resultatet ska sedan sammanställas för att föras in i
Naturvårdsverkets ärendehanteringssystem.
Sveriges lantbruksuniversitet fick under 2020 medel beviljade för ett
utvärderingsprojekt av Klimatklivet. Resultatet av projektet kommer att
presenteras som en del av helhetsutvärderingen till EU-kommissionen. 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. Samhällsekonomiska effekter av Klimatklivet
Klimatklivet bidrar till att varaktigt minska utsläppen av växthusgaser, och
hittills genomförda utvärderingar visar att det görs 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.
Investeringsstöden via Klimatklivet ger effekt när företag gör de investeringar i
fossilfri teknik för snabba utsläppsminskningar som klimatförändringarna
kräver. En del av investeringsbehovet gäller ny teknik som behövs för att nå
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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. Genom att stödja nya tekniker kan nyttan därmed bli
större än utsläppsminskningen för varje enskild åtgärd. De investeringar som
genomförs inom Klimatklivet visar vägen och lägger grund för nya och
ytterligare åtgärder i sektorer där åtgärdsbehovet är stort.
Resultatet från Klimatklivet går att redovisa i beräknade utsläppsminskningar
och samlade bedömningar av åtgärdernas sammanlagda effekt. Naturvårdsverket
drar slutsatsen att storleken på den additionella utsläppsminskningen, som
sammanhänger med det stöd som beviljats mellan 2015 och 24 mars 2022, är
cirka 1,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 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 1,5 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 40 öre per kilo koldioxid.
Den redovisade utsläppsminskningen utgår från förväntad klimatnytta som den
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 från
stödmottagarna börjar analyseras.
5.1. 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 genomförd 2020
WSP genomförde mellan hösten 2019 och våren 2020 en utvärdering av
Klimatklivet med fokus på stödets additionalitet. Utvärderingen finns publicerad
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i Effekter av Klimatklivet – Utvärdering år 20203. Underlaget baserades på de
åtgärder som beviljats stöd under perioden 2016–2018 och åtgärder som
avslagits under samma period. Utvärderingen gjordes genom analys av data från
Klimatklivet samt svar från den undersökningsenkät som skickades ut till
organisationer som ansökt om stöd. Även intervjuer med branschföreträdare för
ett urval av typåtgärder genomfördes 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 åtgärden inte skulle ha genomförts utan stöd) än för
kommuner, kommunala bolag och regioner (42–45 procent).
Sammanfattningsvis fann utvärderingen 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 stöd från
Klimatklivet.
Motsvarande datainsamling med enkät och marknadsanalys med
branschintervjuer genomförs under våren 2022.
5.2. 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
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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
14 visar hur stor andel av utsläppsminskningen som sker i Sverige. Att andelen
varierar beror på att utvinning, förädling, omvandling och transport av olika
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 14: Andel av utsläppsminskningen som sker vid förbränning, det vill säga påverkar
utsläppen i Sverige.
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Åtgärdskategorin gasutsläpp består huvudsakligen av minskning av metan- och
lustgasutsläpp från jordbruk, avfallsdeponier samt sjukhus och dessa
utsläppsminskningar sker helt och hållet i Sverige.
Åtgärder inom kategorin avfall påverkar ofta utsläpp både i Sverige och
utomlands. För åtgärdskategorin avfall bedöms cirka 75-80 procent av
utsläppsminskningen ske i Sverige.
Under 2021 har två större åtgärder beviljats där utsläppsminskningar till relativt
stor del sker utomlands. Det är produktion av förnybart elektrobränsle för
sjöfarten och omställning av produktion av bilmotorer.
Naturvårdsverkets sammantagna bedömning är att ungefär tre fjärdedelar av
utsläppsminskningarna har effekter mot de svenska etappmålen.
5.3. 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, elcertifikatsystem4 eller klimatbonusbil. Åtgärder som bedöms
vara lönsamma beviljas heller inte stöd exempelvis åtgärder med en
återbetalningstid på lägre än fem år.
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. De största
effekterna av Klimatklivet bedöms vara att tillsammans med andra styrmedel
förbättra förutsättningarna för en omställning i transportsektorn.
I underlag till klimatredovisningen 2022 görs en kvalitativ analys av effekterna
av Klimatklivet. Utifrån en genomgång av stödgivningen de senaste åren och de
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områden som stödet bedöms främst kunna gå till kommande år framträder
följande bild.
Stöden går till och bedöms fortsatt i hög utsträckning gå till systemstödjande
åtgärder som har potential att stödja och effektivisera omställningen från fossila
energibärare i såväl industrin, jordbrukssektorn, bostäder och lokaler som i
transportsektorn, inklusive sjöfart och flyg. Stöden kan exempelvis komma att
bidra till:
•
•

•
•

Ökad resurseffektivitet i omställningen (spillvärme, ökad cirkularitet,
energieffektiviseringsåtgärder)
Ökad inhemsk framställning och distributionen av hållbara flytande och
gasformiga biodrivmedel (främst biogas), vätgas och elektrobränslen för
användning inom transportsektorn och industrin
Infrastruktur i form av distributionssystem och tankställen
Infrastruktur i form av allmänt tillgänglig, ändamålsenlig laddinfrastruktur.

Några delar av bidragen från Klimatklivet antas bidra mer direkt till vissa
ytterligare utsläppsminskningar i den icke-handlande sektorn. Det handlar främst
om bidragen till:
•
•

Energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen hos små och
medelstora företag
Energiåtgärder inom jordbrukssektorn.
5.4.

Referensscenarier - utvecklade metoder efter tidigare utvärderingar

I Riksrevisionens granskning av Klimatklivet2 2019 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 var tänkta att
visa hur en möjlig utveckling kan se ut inom åtgärdsområdena uppvärmning i
bostäder och lokaler samt industri, bränsleförbrukning för bilar och tunga
transporter samt arbetsmaskiner. Dessa levererades till Naturvårdsverket under
hösten 2020. Naturvårdsverket har arbetat vidare med hur dessa referensbanor
ska användas för att redovisa Klimatklivets samlade effekt och ytterligare
bedöma stödets additionalitet.
Referensutvecklingar är en metod för att jämföra ansökningar som inkommer till
Klimatklivet gällande vad som sker om en åtgärd för stöd, med vad som
förväntas ske om åtgärden inte får stöd. I WSPs uppdrag har det ingått att
redovisa prognostiserad utveckling för utsläpp av växthusgaser för nio
typåtgärder med basår 2020 och slutår 2025. Underlaget till referensutvecklingar
grundar sig i officiella referensscenarier framtagna av Energimyndigheten och
Trafikverket. Styrmedel som ligger till grund för dessa referensscenarier är bland
annat koldioxidskatt, bonus-malus samt reduktionsplikt för bensin och diesel.
Generella antaganden i referensutvecklingen är att fossila bränslen övergår i
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förnybara och sträcker sig till 2050. Referensutvecklingar togs fram för nio
typåtgärder. Dessa typåtgärder valdes ut för att de är de vanligaste sektorerna för
att minska utsläppen som beviljas stöd inom Klimatklivet.
Den prognostiserade utvecklingen för utsläpp av växthusgaser för de nio
typåtgärder är en ansats för att ta hänsyn till att bedöma tillkommande effekt av
Klimatklivet genom att beskriva beräknade utsläppsminskningar.
I bedömning av ansökningar och beräkning av utsläppsminskningar tar
Naturvårdsverket hänsyn till andra styrmedel och bedömd utveckling på de
aktuella marknaderna. Basen är dock ofta historiska och nuvarande utsläpp i
verksamheter och företag. I bedömningen av utvecklingen kan generella
slutsatser från de framtagna referensbanorna vara ett stöd men det är inte
användbart att direkt relatera banorna från 2019 i utsläppsberäkningen för varje
enskild ansökan.
För det första – referensutvecklingarna speglar ett genomsnitt för hur en
typåtgärd påverkas av andra styrmedel, och inte hur varje aktör inom den
typåtgärden påverkas. Man kan göra ett antagande att de resursstarka som
påverkas av andra styrmedel än Klimatklivet genomför sina åtgärder utan att
söka stöd från Klimatklivet, medan de som inte har resurser nog att ställa om
trots andra styrmedel söker sig till Klimatklivet. I de undersökningar och studier
som gjorts för att undersöka Klimatklivets additionalitet kan man se stöd för
detta då undersökningarna visar på relativt hög additionalitet hos tidigare
beviljade stödmottagare, speciellt hos små och medelstora företag.
För det andra – det är svårt att uppskatta Klimatklivets egen påverkan på övriga
stöd. Klimatnyttan för exempelvis vätgas-/biogastankstationer beräknas utifrån
ersatta fordonsmil. Enligt referensbanorna innebär det att hänsyn ska tas till
utveckling på grund av andra styrmedel som bonus malus-systemet. Det är dock
inte nödvändigtvis sant att bonus malus-systemet har en direkt korrelation på
utbyggnaden av den typen av laddstationer Klimatklivet ger stöd till. Bristande
infrastruktur kan finnas för en typ av fordon, regionalt och utifrån aktörernas
behov. Då nyttjas till exempel inte miljöbilspremien om det inte redan finns ett
visst nätverk utbyggt, även om det fordonet teoretiskt har bra “bonus”.
Klimatklivet är ett brett styrmedel och fyller en viktig lucka i styrningen genom
att överkomma dessa så kallade nätverkseffekter, och stödjer även introduktion
av ny teknik genom sitt stöd till laddinfrastruktur. Dessa två externa effekter
(nätverkseffekter och introduktion av ny teknik) är att betrakta som
utsläppsexternaliteter, men inte direkt översättbara till utsläppsminskningar. I
Klimatklivsförordningen framgår att även andra effekter än utsläppsminskningar
får beaktas vid prövningen.
5.5. Kostnader för administration
Under 2021 var hanteringskostnaden av anslaget för stöd till lokala
klimatinvesteringar cirka 63,7 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
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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.
5.6. 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
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 har undersökt frågan om relationen mellan biologisk mångfald
och åtgärder i Klimatklivet under 2021. Naturvårdsverket har sedan tidigare
gjort en mindre analys av Klimatklivets påverkan på den biologiska mångfalden.
Ett fåtal åtgärder valdes ut för bedömning av experter inom myndigheten som
fick uttala sig om åtgärdernas påverkan på den biologiska mångfalden.
Bedömningen var att dessa åtgärder hade liten, eller ingen, påverkan.
Naturvårdsverket vill dock skaffa en bredare och mer fördjupad bild av
frågeställningen. Vi har därför under början av år 2022 intensifierat arbetet med
att införskaffa oss en tydligare bild av hur de åtgärder vi beviljar stöd till kan
komma att påverka den biologiska mångfalden. I nuläget håller ramarna på att
sättas för det faktiska genomförandet. Exempelvis är möten med kollegor på
myndigheten, med expertkunskap inom bland annat biologisk mångfald,
inplanerade för att insamla mer kunskap på området. Därefter är planen att
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formulera konkreta avgränsningar, metodik med mera. Det återstår att se om
resultatet från uppdraget kommer vara möjligt och lämpligt att implementera i
vår bedömning av ansökningar, eller om det ska användas på något annat sätt.
5.7. Sysselsättningseffekter
Utöver klimatnytta bidrar Klimatklivet även till ökad sysselsättning. För
beviljade ansökningar från starten 2015 till och med mars 2022 uppskattas
åtgärderna sysselsätta cirka 6 800 helårsarbetskrafter. Av dessa uppskattas cirka
2 800 vara finansierade med stödet från Klimatklivet. Sysselsättningseffekten för
kvinnor respektive män genom åtgärder inom Klimatklivet visar att fler män
sysselsatts, vilket förklaras av att det i stor utsträckning rör sig om bygg- och
anläggningsarbeten, där fler män än kvinnor är sysselsatta. Kvinnor uppskattas
utgöra cirka 25 procent av dem som sysselsatts genom insatserna. Siffrorna
bygger på skattningar inom respektive bransch. Sedan föregående år har vi
ändrat beräkningssätt och siffrorna som presenteras kan därför skilja sig från de
som redovisats tidigare år.
5.8. Examensarbeten om fossilfri transportsektor
Under 2021 genomfördes två examensarbeten av två studenter under
handledning av handläggare på Klimatklivet. Studierna bidrar till att öka
kunskapen om elektrifieringen av personbilsflottan och om effekterna av
styrmedel riktade mot biogasmarknaden, och i förlängningen till utveckling av
arbetet med Klimatklivet.
Den ena studien syftade till att undersöka hur elektrifieringen av
personbilsflottan kan komma att påverka regionnätet i Stockholm år 20305.
Resultatet från studien visar att detta kan leda till stora ansträngningar på elnätet
om användare laddar utifrån egna preferenser och därmed okontrollerat,
eftersom laddningen sannolikt sammanfaller med tider på dygnet när elbehovet
redan är som störst. Vidare ökar antalet timmar med kapacitetsbrist
proportionellt mot hur många personbilar som elektrifieras. När
flexibilitetsresurser integreras i hemmaladdningen, minskar ansträngningen på
elnätet dock betydligt. Att öka incitamenten för att människor ska ändra sina
beteenden gällande laddning, kan därmed positiva effekter på elnätet. Men även
om flexibilitetresurser integreras i hemmaladdningen, på det sätt som har
antagits genomföras i denna studie, visar resultatet att det fortfarande kan uppstå
kapacitetsbrist. Det finns därmed fortfarande en risk för att elektrifieringen av
personbilsflottan skulle kunna försenas.
Den andra studien syftade till att bidra med kunskap kring effekterna av olika
styrmedel riktade mot biogasmarknaden, däribland Klimatklivet, genom
jämförelser med andra länder6. Finland var det land som var mest lämpligt att
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jämföra med Sverige. Studien visar bland annat att det finns en tilltro till en
stabil marknad i Sverige vilket har lett till en investeringsvilja i
produktionsanläggningar, delvis på grund av att Sverige länge riktat styrmedel
mot ökad användning av biogas i transportsektorn. I studien konstaterades också
att investeringskostnaden är den största kostnaden vad gäller biogasproduktion
och uppgradering och därför kommer investeringsstöd fortsatt att spela roll i
båda länderna.
6. Utvecklingsarbete under året
Under året har fortsatta utvecklingsarbeten genomförts. Bland annat har ett mer
systematiskt effektiviseringsarbete påbörjats, webbsidor har uppdaterats och
förenklats, och ansökningsformulären har utvecklats för att minska behovet av
kompletteringar i efterhand. Arbete med att utreda hur Klimatklivet kan anpassas
till förändringar i statsstödsreglerna har också genomförts under året.
Vidare har samverkan med länsstyrelserna fortlöpt och utvecklats under året,
bland annat genom regelbundna webbinarium och andra typer av träffar. En del
av arbetet med att effektivisera Klimatklivet utgår från den granskning som
Riksrevisionen presenterade under 20197. Riksrevisionen rekommenderade även
Naturvårdsverket att ta fram en riskanalys, vilket gjordes under 2020. Under
2021 har ett kontinuerligt arbete med riskhantering fortsatt.
Naturvårdsverket har under 2021 utökat samverkan med andra statliga
myndigheter som också hanterar investeringsstöd.
6.1. Förenklingar och utveckling
Under året har fortsatta utvecklingsarbeten av Klimatklivet genomförts. Ett mer
systematiskt effektiviseringsarbete har påbörjats. En analys av nuläget har gjorts
och ett antal förbättringsåtgärder föreslagits. Ett arbete för att kontinuerligt
identifiera och fånga upp möjliga effektiviseringsåtgärder har inletts. En
effektiviseringsåtgärd som införts är intern systematisk uppföljning och
uppsamling efter varje ansökningsomgång. Vid ett sådant tillfälle summeras
vilka ansökningar som beviljats stöd, vilka större frågor som dykt upp under
handläggningens gång och vilka ställningstaganden som gjorts under den
aktuella handläggningsperioden. På så sätt får handläggare och beslutsfattare en
gemensam överblick. Under uppsamlingstillfället diskuteras även ytterligare
förslag på effektiviseringsåtgärder, utöver möjligheten att diskutera
effektiviseringsförslag på de veckovisa möten som finns.
I syfte att få mer fullständiga ansökningar från början, och därmed minska
behovet av kompletteringar i efterhand, har vägledningsdokument och
webbsidor som berör Klimatklivet uppdaterats och utvecklats under året. På så
sätt kan de administrativa kostnaderna minska för både sökande företag och för
myndigheterna. Uppdatering har bland annat gjorts av vägledningsdokument för
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beräkning av utsläppsminskningar och om specifika åtgärdskategorier.
Vägledningarna syftar till att få mer fullständiga ansökningar och minska
behovet av kompletteringar.
Under året har webbsidorna även uppdaterats kring vilka åtgärder som inte kan
eller har svårt att få stöd, om förändringar i klimatklivsförordningen och
statsstödsreglerna, och information kring vilka åtgärder som verksamheter som
omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter kan och inte kan få stöd för. För att
effektivisera handläggningen av ansökningar har vi även utvecklat
ansökningsformuläret så att det är bättre anpassat för olika branscher.
Under 2021 lanserades en ny version av webbplatsen naturvardsverket.se. I
samband med det har bland annat samtliga webbsidor som berör Klimatklivet
setts över och uppdaterats.
6.2. Utvecklad tillämpning för mer klimatnytta och högre grad av
omställning
Naturvårdsverket ser att ett investeringsstöd även kan möjliggöra för företag och
andra aktörer att satsa på mer innovativa och okonventionella lösningar, och
utöver klimatnytta bidra till marknadsintroduktion och teknikspridning. Ny
teknik kan ofta innebära en högre initial investeringskostnad, och därmed högre
kostnad relativt dess utsläppsminskning jämfört med andra ansökningar som
beviljas stöd inom Klimatklivet. För att möjliggöra att sådana investeringar kan
komma till stånd görs en djupare bedömning av åtgärdens klimatnytta. En lägre
utsläppsminskning per investeringskrona kan accepteras när åtgärden anses vara
en av de första i sitt slag i landet och bidra till marknadsintroduktion, vilket är
förenligt med bestämmelserna för Klimatklivet.
6.3. Förändringar i klimatklivsförordningen och statsstödsreglerna
Under 2021 fattade regeringen beslut om ändringar i klimatklivsförordningen.
Den nya klimatklivsförordningen trädde i kraft den 18 januari 2022. En
förändring är att Klimatklivet nu kan ge stöd till elproduktion från biogas som
har producerats genom rötning om biogasen omvandlas till el i stationär motor.
Tidigare har Klimatklivet inte kunnat ge stöd till åtgärder som berättigar till
elcertifikat. Eftersom systemet med elcertifikat upphör tas också hänvisningen
till den bestämmelsen bort.
Det har också införts förändringar av klimatklivsförordningen för att anpassa
regelverket till EU:s återhämtningsfond. I juli 2020 enades EU:s stats- och
regeringschefer om ett återhämtningspaket för att mildra pandemins effekter,
paketet kallas Next Generation EU. Medlemsstaterna kan ansöka om bidrag och
lån genom nationella återhämtningsplaner som beskriver de reformer och
offentliga investeringar de avser att genomföra. Sveriges återhämtningspaket
innehåller 30 reformer och investeringar delade i fem fokusområden där bland
annat grön återhämtning ingår. Klimatklivet tillsammans med flera andra anslag,
kommer att ingå i Sveriges återhämtningsplan. Beslut inom Klimatklivet har
anpassats med uppdaterade villkor, bland annat kring hur stödmottagare ska
kommunicera att åtgärderna finansieras via återhämtningsfonden.
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Under sommaren 2021 beslutade EU-kommissionen om tillägg och justeringar i
GBER. Det handlar bland annat om en ny artikel 36a som omfattar publik
laddning och infrastruktur för vätgas. Artikel 36a innebär nya regler gäller för
dessa åtgärdskategorier. Bland annat ställs krav på att stöd enbart får ges genom
ett så kallat konkurrensutsatt anbudsförfarande som baseras på objektiva
urvalskriterier. Detta förfarande skiljer sig från hur Klimatklivet idag beviljar
stöd och kräver därmed en större omläggning av hur vi utlyser, handlägger och
beviljar stöd till publika ladd- och vätgasinfrastrukturåtgärder. För andra typer
av tankstationer och icke-publik laddning gäller de statsstödsregler som hittills
tillämpats. Naturvårdsverket har under hösten, med stöd av Regeringskansliet
och i dialog med branschen och andra myndigheter såsom Energimyndigheten
och Länsstyrelsen, utrett hur dessa anpassningar av stödgivningen ska
implementeras i Klimatklivet. EU-kommissionen har gett en anpassningsperiod
på maximalt sex månader innan förändringarna träder i kraft. Detta har gjort det
möjligt för Klimatklivet att fortsätta att använda tidigare regelverk under
anpassningstiden. Utvecklingsarbetet till följd av artikel 36a väntas vara färdigt
under första halvåret 2022.
Under året har Naturvårdsverket även lämnat synpunkter på EU-kommissionens
förslag till ny förordning för gruppundantag, bland annat om hur de kan påverka
handläggning och beviljande av ansökningar inom Klimatklivet.
6.4. Utvecklad hantering för vätgas- och laddinfrastruktur
Hanteringen av publik laddinfrastruktur anpassas för att ta hänsyn till nya regler
för tillåtet statsstöd. Samtidigt innebär den här anpassningen att
Naturvårdsverket kan reformera stödet för att på ett mer ändamålsenligt sätt
möta behoven av utbyggd laddinfrastruktur. Ansökningar om stöd till
vätgasinfrastruktur kommer omfattas av samma förändringar under hösten 2022.
Tidigare utformning av Klimatklivet har inneburit svårigheter att skala upp stöd
för laddinfrastruktur i den takt som behövs för att stimulera marknadsbehovet.
Möjligheten för Klimatklivet att ge stöd till laddstationer med de effekter som
marknaden efterfrågar har varit begränsad. Exempel på egenskaper som
efterfrågats, men som byggs i för låg takt, är snabbladdningsstationer med högre
effekt (150 kW eller mer) och flera laddpunkter på samma plats. Om fler
laddstationer med högre effekter uppförs bedömer Naturvårdsverket att
förtroendet för elektromobilitet kommer att öka. Vi ser också möjligheter att öka
spridningen av ladd- och vätgasinfrastruktur i landet med en reformerad
utformning av Klimatklivet.
Mot denna bakgrund införs en ny process för hur Naturvårdsverket utlyser,
handlägger och ställer upp urvalskriterier för ansökningar om stöd till ladd- och
vätgasinfrastruktur genom Klimatklivet. Utlysningsförfarandet kommer baseras
på att aktörer kan lämna anbud inom fyra laddningskategorier och en
vätgaskateori. De är följande:
1. Publik DC-snabbladdning för tunga fordon
2. Publik DC-laddning för lätta fordon längs med större vägar
3. Publik DC-laddning för lätta fordon inom tätorter
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4. Publik AC-laddning för lätta fordon inom tätorter och vid publika
slutdestinationer och knutpunkter
5. Publik vätgasinfrastruktur
Anbud kan lämnas på platser längs med större vägar och inom tätorter i
respektive åtgärdskategori där behoven av publik ladd- och vätgasinfrastruktur
inte anses vara uppfyllt redan. Behovet bedöms vara uppfyllt om det finns
befintlig infrastruktur på plats som uppfyller utlysningskriterierna inom
respektive laddnings- och vätgaskategori. Anbud behöver uppfylla uppsatta skakriterier. För alla laddningskategorier gäller att det anbud som har lägst totala
investeringskostnad per erbjuden laddningseffekt tilldelas stödet på den platsen.
Villkoren för konkurrens mellan vätgasanbud kommer fastställas till
utlysningsomgång 2 2022. I utlysningsomgång 1 2022 är det därmed bara
möjligt att inkomma med anbud avseende publik laddinfrastruktur.
6.5. Riskhantering
Under 2020 tog Naturvårdsverket fram en riskkartläggning med fokus på de
områden som Riksrevisionen har pekat ut i sin granskning. Avsaknaden av en
samlad riskkartläggning var en del som framgick av Riksrevisionens granskning
2019.
Utifrån den ursprungliga riskkartläggning som genomfördes under 2020 har
uppföljning och utveckling fortsatt med information och gruppövningar för
verksamma inom Klimatklivet. Naturvårdsverket arbetar centralt med
riskhantering där Klimatklivets riskkartläggning blir en integrerad del av
myndighetens arbete i dessa frågor.
6.6. Samverkan med länsstyrelserna
Naturvårdsverkets vägledning för Klimatklivet riktar sig främst till
länsstyrelserna, som i första hand vägleder dem 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.
Vi har under året arrangerat ett flertal webbinarier med länsstyrelserna med syfte
att både informera och samla in synpunkter. Vi har även anordnat en digital
Klimatklivskonferens, med temat hållbara transporter, där representanter från
länsstyrelser i alla län samt Naturvårdsverket deltog. Under dagen diskuterades
bland annat goda exempel på genomförda åtgärder inom transportsektorn och
hur vi ska arbeta framåt. Samverkan gör att länsstyrelsen och Naturvårdsverket
inom Klimatklivet tillsammans kan stödja de åtgärder som ger mest klimatnytta.
6.7. Samverkan med andra stöd för en effektiv statlig helhet
Eftersom Klimatklivet är ett brett stöd finns det utmaningar kring gränsdragning
mot andra stödsystem. Ett exempel är att det finns flera stödsystem som syftar
till att främja laddinfrastruktur, vilka hanteras av olika myndigheter. Ett annat
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exempel är stödsystemet Industriklivet, som hanteras av Energimyndigheten,
som i vissa fall kan ge stöd åt samma typer av åtgärder som Klimatklivet. Detta
skapar behov av samverkan med andra myndigheter för att tydliggöra
gränsdragning och minimera risken för att samma åtgärd beviljas stöd från flera
stödsystem.
Naturvårdsverket har under 2021 utökat samverkan med andra statliga
myndigheter som också hanterar investeringsstöd, i syfte att tydliggöra
gränsdragningar och bidra till att de olika stödsystemen tillsammans ger en
effektiv statlig stödgivning.
6.7.1.

Samverkan med Energimyndigheten

Samverkan med Energimyndigheten har bland annat handlat om samordning
med Industriklivet samt om möjligheterna till expertstöd från
Energimyndigheten med ansökningar till Klimatklivet.
Både Naturvårdsverket och Energimyndigheten ger stöd till
biodrivmedelsanläggningar och till inköp av miljöfordon. Energimyndigheten
har i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel för att främja
produktion av biodrivmedel. Under året har Naturvårdsverket haft dialog med
Energimyndigheten gällande frågor kring biodrivmedel och fordonsstöd för att
kontrollera att samma åtgärd inte får stöd flera gånger samt granskat ifall stöden
bör ändras på något sätt.
Naturvårdsverket har deltagit i ett flertal samverkansmöten med
Energimyndigheten om ED95, tillgången på bioolja och bristen på framförallt
hållbara bränslen (MFA). Samtal kring bioolja har varit särskilt viktigt eftersom
det har hjälpt Naturvårdsverket att ta ställning till frågan om tillgång och
efterfrågan samt så belyste samtalen vilken påverkan Klimatklivet har på
marknaden. Klimatklivet och dess beviljade ansökningar till bioolja har en viktig
marknadsstimulerande effekt. Ju fler aktörer som vill konvertera till bioolja,
desto högre blir efterfrågan och desto mer bioolja kommer producenterna
behöva producera. Dialogen resulterade även i en vägledande text kring allmän
bedömningspraxis för denna typ av åtgärder som kan vägleda handläggarna i
framtida beslut.
Naturvårdsverket har även haft diskussioner med Energimyndigheten om
gemensam kommunikation för samordning kring stöd till publik laddning av
tunga transporter, vilket både kan ges genom Energimyndighetens stöd
Elektrifieringspiloter och Naturvårdsverkets stöd Klimatklivet. Då allt stöd till
publik laddinfrastruktur från februari 2022 enbart kan ges via artikel 36a i
GBER har det under året skett en nära samverkan kring hur
Elektrifieringspiloterna kan utformas och Klimatklivet kan förändras för att ligga
i linje med den nya lagstiftningen. Detta nära samarbete kommer fortsätta under
2022 när stödsystemen för publik laddinfrastruktur ska sjösättas.
Naturvårdsverket har även deltagit på hearing med Energimyndigheten där stora
delar av branschen medverkade. Ämnet var laddstationer där de som behöver
ladda inte har rådighet över infrastrukturen och de som har rådighet över
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infrastrukturen inte har möjlighet att erbjuda laddning. Fastighetsägare lyfte
vikten av Klimatklivet och Ladda bilen och vill säkra att stödmöjligheten finns
kvar.
6.7.2.

Samverkan med Jordbruksverket

Naturvårdsverket har sedan några år tillbaka en välutvecklad samverkan med
Jordbruksverket. Vi inhämtar stöd i bedömningen av enskilda åtgärder och delar
löpande med oss av statistik över inkomna och beviljade jordbruksansökningar.
Sådan statistik efterfrågas mycket, både av Jordbruksverket och andra aktörer.
Vi har även fört diskussioner med handläggare på Jordbruksverket för att hitta
rätt i gränsdragningen mellan landsbygdsprogrammet och Klimatklivet. Vår
gemensamma ambition är att skapa en tydlighet så att de olika stöden kan
komplettera varandra. Representanter från Jordbruksverket brukar medverka när
vi arrangerar olika informationsaktiviteter om Klimatklivet med inriktning mot
jordbruket, för att ge en bredare bild och förtydliga var stöden finns samt vilka
förutsättningar som gäller för respektive stödform.
Under 2021 hade vi ett par samordningsmöten på handläggarnivå med våra
kontaktpersoner på Jordbruksverket där vi bland annat diskuterade vilka
åtgärdstyper som vore särskilt intressanta att främja framöver. En annan fråga
som varit föremål för diskussion är vilka utsläppsfaktorer som är rimliga för
ansökningar som rör produktion av biogas med gödsel som substrat. Vi har fått
en genomgång av Jordbruksverkets beräkningsverktyg VERA som många av
våra sökande vill använda. Naturvårdsverket och Jordbruksverket har under året
fört diskussioner om vem som är lämpligast att hantera ansökningar om
biogasproduktion från lantbruket, mot bakgrund av det kommande
Landsbygdsprogrammet. Vi har även diskuterat utformningen av
Energimyndighetens nya stöd till arbetsmaskiner (klimatpremien) och vad det
kan innebära för lantbruket och för oss.
Naturvårdsverket har även haft samverkansmöten under året med andra av
lantbrukets aktörer, till exempel LRF:s rådgivare inom satsningen Greppa
Näringen samt representanter från utredningen om fossiloberoende jordbruk
(SOU 2021:67). Vid dessa möten har vi kunnat sprida kunskap om Klimatklivet,
bland annat redogöra för våra ekonomiska förutsättningar de kommande åren,
vilken typ av ansökningar som vi ser som särskilt intressanta att få in samt vilka
resultat som Klimatklivet bidragit till när det gäller att minska utsläppen av
växthusgaser inom jordbrukssektorn.
6.7.3.

Samverkan med Tillväxtverket

Naturvårdsverket har fortsatt med aktiv myndighetssamverkan inom
regionalfondsprogrammen 2021–2027. Vi har stöttat Tillväxtverket och
regionerna i framtagandet av de nya programmen, och deltagit på möten med
regioner, länsstyrelser och andra myndigheter för att driva på för höjda
klimatambitioner. Vi har även medverkat aktivt i den del av det nationella
programmet som avser hållbar stadsutveckling, där vi bland annat bidragit med
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metodkunskap från Klimatklivet kring beredning av ansökningar om ekonomiskt
stöd.
Naturvårdsverket och Tillväxtverket har samverkat för att sätta upp en
riskkapitalfond för klimatomställning, där vi föreslår att medel från
Klimatklivsanslaget utgör medfinansiering av fonden med totalt 450 miljoner
kronor. Det har under året varit frekventa och regelbundna möten på både styroch arbetsgruppsnivå. Styrgruppen fattade under våren beslut om ett
projektdirektiv och Tillväxtverket färdigställde förhandsbedömningen där
förutsättningarna för fonden fastställs. Arbetsgruppen har genomfört ett
marknadstest bland kommersiella och potentiella fondaktörer av konceptet att
använda EU:s taxonomi som bas för klimatkriterierna. Under december har en
Request for information (RFI) publicerats för att öka förståelsen för hur en
tematisk fond med geografisk marknadsbegränsning kan arbeta med små och
medelstora företag i tidiga skeden. RFI riktas främst mot fondförvaltare som är
vana att arbeta med fonder där effekten ska tillmätas större betydelse än vanligt
och att detta kan tillåtas ske även med negativ inverkan på avkastningen, vilket
är en innovativ profilfråga för fonden. Förvaltare söks inom hela EU, men
fondens investeringar är låsta till Sverige. Parallellt med arbetet med
marknadstestning har Naturvårdsverket arbetat med att utveckla indikatorer på
klimateffekten av fondens investeringar, ett arbete som skett i samverkan med
Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Lunds universitet.
Under perioden 2020–2021 har Naturvårdsverket även genomfört en förstudie
med stöd från den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2020
förmedlade av Tillväxtverket. Syftet med förstudien var att undersöka om och i
så fall hur nya kunskaps- och finansieringsstöd kan aktivera, engagera, förenkla
och öka kompetensen hos små och medelstora företag inom klimatområdet.
Några slutsatser från förstudien är att affärsutveckling och klimatomställning
behöver vara i synergi för att attrahera små och medelstora företag, att
klimataspekter kan integreras mer i befintliga stödsystem och insatser, och att
informationen om klimatstöd behöver samlas på ett sätt så att den blir enklare att
navigera i för företagen. Slutsatserna från studien är värdefulla i
Naturvårdsverkets arbete angående bidrag till små och medelstora företag.
7. 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 med
klimatinvesteringar i respektive län. I Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2021
anges att länsstyrelserna ska arbeta med klimatinvesteringsstödet och yttranden
om ansökningar, samverkan och dialog med aktörer i länet för att stimulera till
effektiva åtgärder och synergieffekter mellan olika projekt. Anslagsposten får
också användas till information om och uppföljning av stödet samt till regional
samordning av arbetet, och till information om stöden för installation av
laddningspunkter till elfordon.
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De främsta insatser och resultat under året:
Informationsspridning och rådgivning till sökande: Länsstyrelserna verkar
via olika kanaler för att sprida information om och nå nya målgrupper för
Klimatklivet. Vid den gemensamma klimatklivskonferensen tillsammans med
Naturvårdsverket diskuterade Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas
klimatklivshandläggare hur vi kan få in fler ansökningar med hög klimatnytta
inom transportområdet. Länsstyrelserna har gett sökande rådgivning om hur
stödet kan sökas och har även informerat sökande om andra stöd.
Yttranden och uppföljning: Länsstyrelserna har varit första instans att lämna
yttrande till Naturvårdsverket över de 1 605 ansökningar som inkom under 2021.
Länsstyrelserna har också begärt in och lämnat yttranden över lägesrapporter
(var 6:e månad) och slutrapporter för alla pågående projekt samt medverkat vid
127 platsbesök på utvalda projekt.
Effektivisering av handläggning: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har
arbetat gemensamt med att effektivisera handläggningen genom minskad
administration i samband med ansökning och yttranden. Under året har
beställning av nya e-tjänster för läges- och slutrapportering skickats in till
länsstyrelsernas IT-funktion. De nya e-tjänsterna kommer minska
administrationen och underlätta för såväl stödmottagare som handläggare på
länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
Genomförande av de regionala energi- och klimatstrategierna: Alla
länsstyrelser bedömer att Klimatklivet är viktigt för genomförandet av de
regionala energi- och klimatstrategierna, till exempel genom uppförande av
infrastruktur för laddning av elfordon och förnybara drivmedel och åtgärder som
minskar utsläppen inom jordbrukssektorn. Länsstyrelserna bedömer att
Klimatklivet kan vara en viktig del i den gröna omstarten av samhällsekonomin
efter Corona-pandemin.
8. Kommunikation
Kommunikation är en av flera förutsättningar som är viktiga för Klimatklivets
mål, att bevilja åtgärder som ger så hög klimatnytta som möjligt.
Klimatklivets kommunikation fokuserar på att:
•
•
•

öka kännedomen om stödet
uppmuntra fler att genomföra åtgärder
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.
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8.1. Kommunikationsarbete under 2021
Under 2021 har Klimatklivet ökat kommunikationen riktad mot strategiskt
viktiga branscher: jordbruk, transport, energieffektivisering och fastigheter.
Syftet har varit att nå potentiella stödmottagare inom områden där det finns
potential att göra stor klimatnytta.
Klimatklivet har kontaktat och förmedlat information till branschorganisationer
och andra viktiga aktörer inom utvalda branscher. Vi har också publicerat
lärande reportage och filmklipp från inspirerande projekt inom utvalda
branscher. Reportagen har publicerats på sverigesmiljomal.se och marknadsförts
i Naturvårdsverkets sociala medier och gentemot branschtidningar i samband
med Klimatklivets ansökningsperioder.
Totalt sett har lärande filmer och reportage som Klimatklivet kommunicerar på
Sverigesmiljömål.se under 2021 haft 4 900 besök. Motsvarande siffra var 4 700
under 2020.
I presskommunikationen har Klimatklivet lyft fram branschspecifika intressanta
lösningar och projekt samt resultat. Klimatklivet har fått publicitet i media 509
gånger under året. Flera av nyheterna har fått publicitet i riks- och branschpress
men framförallt publiciteten i branschpress har ökat jämfört med året innan då
motsvarande siffra var 354.
I samband med att Naturvårdsverket har förnyat webbplatsen under året har även
Klimatklivets webbplats har uppdaterats och omarbetats för att förenkla för
sökanden. Antalet besök på Klimatklivets sidor på Naturvårdsverkets webbplats
var 78 000 under 2021. Under 2020 var antalet besök 86 000. Minskningen kan
förklaras med att Naturvårdsverket lanserade en ny webbplats och i samband
med det bytte verktyg för att mäta besöksstatistik. Det innebär att det saknas
statistik för en dryg månad under 2021.
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.
Mässor riktade mot Klimatklivets specifika målgrupper är normalt sett en viktig
del av kommunikationen till målgrupperna. Under 2020-2021 har mässorna
ställts in på grund av Corona-pandemin. Utifrån dessa förutsättningar har
Klimatklivet fokuserat mer på kommunikation via egna befintliga kanaler och
kommunikation via samarbeten.
8.2. Uppskalning - ny kommunikationsstrategi för 2022
Under 2022 skalas Klimatklivet upp ytterligare och sannolikt även på längre sikt
till 2026. Med ökade anslag följer förväntningar på ännu större
utsläppsminskningar genom de åtgärder Klimatklivet beviljar. Kännedomen och
kunskapen om Klimatklivet behöver öka inom vissa strategiska områden där
klimatinvesteringar har särskilt stor potential att minska koldioxidutsläppen och
öka affärsnyttan i framtiden.
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Under slutet av 2021 tog Naturvårdsverket därför fram en ny
kommunikationsstrategi, där kommunikationen direkt riktad till branscher
prioriteras och utökas till fler områden. Ambassadörsskap, goda projektexempel,
webbinarier, digital marknadsföring och presskommunikation med främst
branschmedia är också viktiga inslag.
De områden som Naturvårdsverket prioriterar i den nya
kommunikationsstrategin är spillvärme, cirkulära flöden, jordbruk, biokol,
elektrifiering, biogas, vätgas, hållbara biodrivmedel och elektrobränslen och
omställning i små- och medelstora företag. Områdena är framtagna utifrån var
investeringsstöd kan bedömas ha störst effekt, där det finns potential för fler
åtgärder med god klimatnytta och utifrån behöver av omställning i olika
sektorer.
Inom varje område kommer Klimatklivet att kontakta aktörer i de olika
branscherna och förse dem med information. I planen finns också möjlighet att
sätta ihop webbinarier. Naturvårdsverkets kommunikatörer bistår med att ta fram
kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, reportage, bilder samt
kommunikation för digitala kanaler.
Länsstyrelserna runt om i landet är viktiga ambassadörer för att sprida
kommunikationen i respektive län. Strategin innebär även möjligheter för
länsstyrelserna att underlätta kommunikationen om Klimatklivet:
•

•

•

Länsstyrelserna kan kommunicera med utgångspunkt från
prioriteringarna men med regional anpassning, till exempel länsvisa
pressmeddelanden, webbinarier eller brev till aktörer.
Naturvårdsverkets kommunikatörer håller Länsstyrelsernas
kommunikatörer informerade via Länsstyrelsens energi och
klimatsamordning (LEKS).
Kommunikationsmaterial – till exempel budskap per område, mallar för
brev, pressmeddelanden, casebeskrivningar läggs upp på LEKS
sharepointyta.
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Bilaga 1 – Redovisning av länsstyrelsernas arbete med
klimatinvesteringar och Klimatklivet 2021
Inledning
I Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2021 anges att länsstyrelserna ska arbeta
med klimatinvesteringsstödet och yttranden om ansökningar, samverkan och
dialog med aktörer i länet för att stimulera till effektiva åtgärder och
synergieffekter mellan olika projekt. Anslagsposten får också användas till
information om och uppföljning av stödet samt till regional samordning av
arbetet, och till information om stöden för installation av laddningspunkter till
elfordon.

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 under året:
•

•

•

•

LEKS och Naturvårdsverket har haft regelbundna avstämningar (ca en
gång i månaden) för att uppdatera varandra om läget, behov och
utmaningar i arbetet och planering av gemensamma aktiviteter,
information om andra styrmedel, etc.
LEKS och Naturvårdsverket planerade och genomförde en gemensam
klimatklivskonferens för erfarenhetsutbyte mellan
klimatklivshandläggare på respektive myndighet. Temat för konferensen
var ”Transporter” och under dagen presenterades utredningen ”I en värld
som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040”, den s k
Utfasningsutredningen. På konferensen delades även information om två
klimatklivsprojekt, en om landelanslutning för fartyg och en om inköp av
biogaslastbilar. Under dagen diskuterade deltagarna hur vi kan få in flera
ansökningar med hög klimatnytta inom transportområdet.
LEKS har arrangerat 11 olika webbinarier för länsstyrelsernas
klimatklivshandläggare under året, varav flertalet tillsammans med
Naturvårdsverkets klimathandläggare. Tema för de olika webbinarierna
har varit
-effektiva handläggningsrutiner
-arbetsfördelning mellan länsstyrelserna och Naturvårdsverket
-information om platsbesök
-utbildning inom kommunikation
-utbildning inom tillgänglighet
-utbildning om grunderna inom Klimatklivet och senaste nytt vad
gäller lagstiftning etc.
LEKS har utöver arbetsgruppen även en samverkansledare för
Klimatklivet, med fokus på att sprida goda exempel mellan
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•
•

länsstyrelserna, stödja länsstyrelsens handläggare i olika sakfrågor samt
arbeta fram nytt kommunikationsmaterial.
LEKS och Naturvårdsverket har samverkat om rutiner för de platsbesök
som genomförts digitalt under året.
Klimatklivet är en viktig del i genomförandet av de regionala energi- och
klimatstrategierna. Flera av de insatser som LEKS genomfört och som
redovisats under separat rubrik har även gynnat Klimatklivet så som
nyhetsbrev, nätverksträffar, etc.

Informationsspridning och rådgivning till sökande
Länsstyrelserna har fortsatt arbetet med att främja nya ansökningar med hög
klimatnytta. Länsstyrelserna informerar om stödet till länets aktörer och skapar
dialog mellan tänkbara projektägare. I detta informationsarbete ingår även att
informera aktörer om andra stöd än Klimatklivet. Informationsarbetet sker både
externt gentemot länets aktörer och internt till andra berörda avdelningar inom
länsstyrelserna. På så sätt kan flera personer, som t ex arbetar med
landsbygdsfrågor, vara insatta i hur stödet fungerar vid kontakt med
jordbruksföretag.
Vissa länsstyrelser, till exempel Länsstyrelsen Uppsala, Länsstyrelsen
Västmanland och Länsstyrelsen Södermanland samarbetar kring
informationsspridning om Klimatklivet. Tillsammans med Energikontoret i
Mälardalen har de anordnat webbinarier riktat mot olika målgrupper. Temat på
träffarna har bland annat varit utbyggnad av laddstationer för elfordon,
energikonvertering och energieffektivisering. Även Länsstyrelsen Jämtland och
Länsstyrelsen Västernorrland samarbetar med information om Klimatklivet och
har under året tillsammans med Jämtlands länsenergikontor genomfört
gemensamma informationsinsatser med både generell information och
individuella rådgivningar. Samarbetet bedöms vara tidseffektivt, koncentrerar
kompetens och genererar förståelse för de olika länens utmaningar och
möjligheter.
Länsstyrelsen Kronoberg har i samverkan med Länsstyrelsen Blekinge och
Länsstyrelsen Kalmar anordnat ett digitalt informationsmöte om Klimatklivet
riktat till företag.
Många länsstyrelser samarbetar med branschorganisationer för att nå respektive
målgrupp. Länsstyrelsen Värmland samarbetar till exempel med Paper Province,
IUC stål och verkstad och LRF. Samarbetet innebär att Länsstyrelsen använder
branschorganisationernas redan upparbetade kommunikationskanaler och
Länsstyrelsen når på så sätt ut till ett stort antal aktörer på ett effektivt sätt.
Åtgärder inom jordbrukssektorn har sedan 2019 särskild prioritet inom
Klimatklivet. Det här har lett till att många länsstyrelser under året har haft
särskilda informationssatsningar gentemot jordbruksföretag. 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. Som exempel kan nämnas att Länsstyrelsen Blekinge har
informerat om Klimatklivet och Landsbygdsprogrammet under en
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informationsdag riktad mot jordbrukare. Andra deltagare var energi- och
klimatrådgivarna i Blekinge, LRF Sydost, Hushållningssällskapet, VÄXA
Sverige och kommunernas landsbygdsutvecklare.
Klimatklivet och andra finansiella stöd
En del av de informationsinsatser som länsstyrelserna gör handlar om att
informera sökande om vilka andra stöd som finns att söka, utöver Klimatklivet.
Ett av dem är Landsbygdsprogrammet, som syftar till att utveckla lantbruk för
att skapa en attraktiv landsbygd. Länsstyrelserna ser att Landsbygdsprogrammet
är ett viktigt komplement till Klimatklivet och på många länsstyrelser genomförs
informationsinsatser om båda stöden gentemot jordbruksföretag. Andra
länsstyrelser beskriver att det finns behov av att utveckla samarbetet med
handläggare för Landsbygdsprogrammet, och beskriver att det görs i liten
utsträckning idag. Här beskrivs några exempel på hur länsstyrelserna arbetar
idag och exempel på hur arbetet kan utvecklas:
Länsstyrelsen Halland får in många klimatklivsansökningar från
jordbrukssektorn och bedömer att Klimatklivet är ett lämpligt stöd för många
jordbruksåtgärder. Det är relativt enkelt att söka stöd från Klimatklivet och
lantbrukare uppskattar att beslut fattas snabbt. Det finns en god samverkan inom
branschen och därför är det enkelt att sprida goda exempel. Dessutom har
Länsstyrelsen regelbunden kommunikation med länets lantbrukare.
Länsstyrelsen Västra Götaland beskriver en positiv växelverkan mellan de två
stödformerna. Stöden inom Landsbygdsprogrammet kompletterar Klimatklivet,
genom att erbjuda stöd för åtgärder inom gödselhantering/biogas,
energieffektivisering och våtmarker. Samtidigt bedöms att den rådgivning som
sker inom Landsbygdsprogrammet (Greppa näringen) har stor potential att bidra
till nya ansökningar inom Klimatklivet. Även stödet ”Ökad konkurrenskraft”
inverkar positivt på verksamheter som i ett senare skede kan söka Klimatklivet.
Exempelvis kan stöd sökas för djurstallar eller torkanläggningar inom
Landsbygdsprogrammet, och sedan för någon tillhörande klimatåtgärd inom
Klimatklivet, som exempelvis en biopanna.
Länsstyrelsen Kronoberg ser att Klimatklivet har en viktig roll vad gäller att
elektrifiera och få bort fossilberoendet i lant- och skogsbruket. Vid nya
ansökningar sker en dialog med Landsbygdsavdelningen för att stämma av om
stöd getts för åtgärden inom ramen för Landsbygdsprogrammet.
Länsstyrelsen Gotland konstaterar att Klimatklivet utgjort det enda möjliga
stödet för vissa åtgärder, då medlen inom nuvarande period av
Landsbygdsprogrammet har förbrukats inom delar av programmet. Då
klimatkvoten har bedömts bli för låg för Klimatklivet har Länsstyrelsen kunnat
hänvisa företaget till annat mer lämpligt stöd inom landsbygdsprogrammet. I
något fall har dock summan för statsstödsregler utgjort en begränsning.
Länsstyrelsen Södermanland anser att Klimatklivet lämpar sig bättre för större
åtgärder, såsom större energikonverteringsprojekt, eftersom Klimatklivet under
2021 haft en mer stabil budget jämfört med landsbygdsprogrammet.
Länsstyrelsen bedömer att jordbruksföretagen har fått bra information om
möjligheten att söka stöd ur Klimatklivet för de åtgärder detta varit aktuellt.
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Eftersom det gamla landsbygdsprogrammet nu fasas ut, medan det nya ännu inte
kommit på plats har det dock under året saknats medel inom vissa stöd och varit
oklart vad som kommer gälla framöver. Länsstyrelsen ser ett behov av att få en
bättre inblick i landsbygdsprogrammet, hur det är upplagt gällande kriterier och
typer av åtgärder som lämpar sig bättre för landsbygdsprogrammet och vice
versa.
Länsstyrelsen Värmland ser att stödformerna ger stöd till olika typer av
investeringar och erfarenheterna visar att Klimatklivet ofta kompletterar
investeringar som görs inom Landsbygdsprogrammet. Kombinationen av de två
olika stödtyperna bidrar i ett helhetsperspektiv till att större del av
produktionskedjan minskar klimatbelastningen. Ett exempel är när
Landsbygdsprogrammets investeringar i djurstallar kan växlas upp med
energieffektiva lösningar med stöd genom Klimatklivet. Ett annat exempel där
de olika stödformerna samverkar är investeringar i torkanläggningar tillsammans
med uppförande av biopannor.
18 av de 21 länsstyrelserna arbetar idag inte med att främja samfinansiering
mellan klimatklivsmedel och medel från europeiska regionalfonden. Två av
länsstyrelserna har haft dialog med respektive region om möjliga synergieffekter
angående projektidéer aktuella för Europeiska regionala utvecklingsfonden samt
med Länsstyrelsens och regionens olika företagsstöd.
Yttranden och uppföljning
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 året inkom 1605 klimatklivsansökningar. Pandemin har pågått, vilket har
påverkat Klimatklivet. Pandemin har inte lett till en minskning av antalet
inkomna ansökningar, vissa län rapporterar att de till och med ser en viss ökning
av antalet ansökningar och ser det som ett tecken på en grön omstart. Däremot
har vissa redan beviljade pågående projekt påverkats på så sätt att leveranser har
blivit fördröjda och projekten har försenats.
Genom länsstyrelsernas yttranden om ansökningarna tillförs regional kunskap
och möjliggör kontroll av en del formalia. Vidare följer länsstyrelserna beviljade
projekt samt begär in och yttrar sig över läges- och slutrapporter.
Länsstyrelserna genomför också tillsammans med Naturvårdsverket platsbesök,
som under året har genomförts digitalt. Under året har 127 platsbesök
genomförts, där åtgärderna har valts ut i samråd med Naturvårdverket utifrån
fyra kriterier (stora objekt, riskobjekt, slumpvis utvalda objekt och objekt som är
särskilt goda exempel).
Effektivisering av handläggning
Att arbeta med Klimatklivet innebär ett ständigt utvecklingsarbete. Sedan
tidigare har LEKS och Naturvårdsverket tillsammans genomfört arbetet att
effektivera handläggningen genom integrering av ärendesystemen Platina och
KlivIT. Detta har effektiviserat länsstyrelsernas handläggning väsentligt. Under
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året har flera länsstyrelser rapporterat att de arbetat med att vidareutveckla sina
egna rutiner för handläggning. Det kan handla om att effektivisera det interna
arbetet genom framtagande av mallar och resursbrevlådor, samt planera sitt
kommunikationsarbete och kompetensutveckla personalen.
Länsstyrelsen Skåne har skapat en ingång i interna webb-GIS med kartuppgifter
med klimat-och energiinformation. Detta underlättar handläggningen av
klimatklivsärenden och bidrar till det strategiska arbetet. Länsstyrelsen har även
infört dagliga s.k. pulsmöten under yttrandeperioden mellan de handläggare som
arbetar med Klimatklivet, vilket ger möjlighet att snabbt diskutera inkomna
ansökningar. Länsstyrelsen Jönköping har genomfört generellt utvecklingsarbete
med fokus på ny kommunikationsplan för att nå ut till fler aktörer och få in fler
ansökningar. Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram ett processdokument
för granskningar av ansökningar vilket förenklar och effektiviserar
granskningsprocessen.
Länsstyrelserna har redovisat vilka utvecklingsbehov de ser för sitt arbete med
Klimatklivet för det kommande året. Flera län anger att de vill arbeta mer med
kommunikationsinsatser och beskriver att såväl resursbrist som pandemin har
begränsat kommunikationsarbetet under året. Länsstyrelsen Värmland vill
utveckla samarbeten och nätverk för att få till större investeringar där
Klimatklivet kombineras och växlas upp med EU-stöd. Länsstyrelsen Uppsala
ser ett behov av att arbeta mer uppsökande med kommunikation och information
riktat till specifika målgrupper där det finns stor potential att minska utsläppen
och att detta bör göras i samverkan med andra län för ökad resurseffektivitet.
Länsstyrelsen Västernorrland vill se tydligare direktiv om vad som ska betonas i
länsstyrelsernas granskningar av ärenden. Länsstyrelsen Norrbotten ser ett behov
av utveckling av sitt kommunikationsarbete, vad gäller marknadsföring och
utåtriktade aktiviteter. Länsstyrelsen Örebro ser fram emot att kunna ha fysiska
informationsträffar framöver, där olika lösningar på exempelvis
energikonvertering presenteras och diskuteras på plats. Länsstyrelsen
Södermanland ser behov av kunskap om hur Klimatklivet kan kombineras med
andra stöd, och även vilka åtgärder som hör hemma inom Klimatklivet
respektive andra stöd. Länsstyrelsen Gotland ser behov av fortsatta
kommunikationsinsatser och önskar en ökad samverkan med andra län för att
effektivisera arbetet och möjliggöra ytterligare utbyte av erfarenheter mellan
aktörer.
Klimatklivet bidrar till genomförandet av de regionala energi- och
klimatstrategierna

Alla länsstyrelser har regionala energi- och klimatstrategier och planer för
infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon. Alla länsstyrelser bedömer
att Klimatklivet är ett viktigt stöd i genomförande av de regionala energi- och
klimatstrategierna och ger följande exempel på detta:
•

Gävle hamn har beviljats stöd för att landströmsansluta två av sina kajer
som trafikeras frekvent av några få operatörer, det kan leda till att även
andra hamnar kan landströmsansluta sina kajer. Gävle Hamn har även
beviljats stöd för konvertering till eldrift av kranar i bulkterminalen.
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•

I Örebro har en vätgastankstation beviljats under året och antalet
ansökningar om lastbilar som körs på LBG har ökat för varje år.

•

I Södermanland har Eskilstuna biogas AB fått stöd för att producera
flytande biogas från bland annat gödsel och matavfall, samt till ett
tankställe för flytande biogas. REH2 AB har fått stöd för att installera en
vätgastankstation som producerar vätgas på plats. Båda åtgärderna är
viktiga sett till att produktion och distribution av förnybara drivmedel
behöver öka, och möjliggöras i länet.

•

På Gotland har 20 publika laddpunkter och en tankstation för flytande
biogas beviljats under året. Bland åtgärderna kan exempelvis nämnas
Visby Domkyrkoförsamlings åtgärd med att investera i laddpunkter.
Detta har föregåtts av en dialog inom Svenska kyrkan på Gotland att man
ska kunna ”ladda själen, ladda bilen” vid de 92 kyrkor som finns på ön
och på så sätt åstadkomma ett nät av publika laddpunkter.

•

I Östergötland har 40 laddpunkter och två vätgastankstationer beviljats
stöd under året. En annan åtgärd som bidrar till genomförandet av energioch klimatstrategin är Holmens sågverk som fått beviljat stöd för att
ersätta oljepanna med fjärrvärme och bark, vilket bidrar till en årlig
minskning av utsläppen med 922 188 koldioxidekvivalenter per år.

•

I Jönköping bedöms Klimatklivet bidra stort till länets energi- och
klimatstrategi genom många energikonverteringar i fastigheter och
verksamheter. En stor beviljad investering under året är stödmottagaren
Sporda Nonwoven, verksamma i Sporda, Värnamo kommun som fått
investeringsstöd för ny produktionslinje för återvinning av textil.

•

I Skåne har flera större biogasanläggningar beviljats stöd under året,
vilket bidragit till att realisera en del av den stora potential för biogas
som finns i Skåne. Klimatklivsmedel som beviljats för utbyggnad av
fjärrvärmenät i Svedala är ett annat exempel som ligger väl i linje med
den regionala klimat-och energistrategin.

•

I Halland möjliggörs småskalig fjärrvärme i ett industriområde i Varberg
och i industrisamhället Getinge. I båda exemplen tillvaratas restprodukter
från lokala industrier.

•

I Västra Götaland har Benders i Uddevalla fått stöd för byggnation av
slaggsilos, vilket minskar utsläppen från cementprodukter.
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