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BESLUT
xxxx-xx-xx
Ärendenr:
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beslut enligt förordningen (2015:517) om stöd till lokala
klimatinvesteringar
Beslut
Stöd
Naturvårdsverket beslutar att bevilja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
klimatinvesteringsstöd med 65 procent av de stödberättigande kostnaderna för
åtgärden ”Energikonvertering på xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” i Södermanlands län.
Stöd beviljas dock med högst 390 000 kronor (maximalt stödbelopp).
Som särskilt villkor gäller att åtgärden ska vara slutförd senast 2020-12-31.
Det maximala stödbeloppet grundar sig på en uppskattning av era investeringskostnader. Naturvårdsverket kommer att fastställa slutligt stödbelopp utifrån er
slutrapportering. Det slutliga stödbeloppet kan då komma att justeras ned jämfört
med maximalt stödbelopp.
Övriga villkor för beslutet
1. Allmänna villkor för stödet
1.1. Ni ska genomföra åtgärden så som ni har angett i ansökan och i
eventuella kompletteringar av ansökan.
1.2. När ni informerar om åtgärden ska det framgå att den delfinansieras av
Naturvårdsverket.
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1.3. Naturvårdsverket har rätt att använda uppgifter om åtgärden för
informationsspridning.
2. Kostnadseffektivitet och val av leverantörer
2.1. Åtgärden ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.
2.2. En stödmottagare som inte omfattas av upphandlingslagstiftningen ska
vid köp, hyra etc. av de varor, tjänster eller byggentreprenader som
behövs för åtgärden som huvudregel ta in offert från minst tre
leverantörer. I undantagsfall, exempelvis om det bara finns en enda
leverantör på marknaden eller om särskilda tekniska skäl eller funktioner
gör att det är inte är möjligt att anlita andra, så får offert tas in från ett
mindre antal leverantörer än tre. I så fall ska anledningen till detta
särskilt dokumenteras och kunna redovisas efter begäran enligt vad som
anges i 2.4.
2.3. Den leverantör ska väljas som erbjuder det lägsta priset eller den vars
offert innebär det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. I det senare
fallet ska valet dokumenteras och kunna motiveras på sakliga grunder.
2.4. Ni ska på begäran från Naturvårdsverket lämna de uppgifter som behövs
för utredningen av att åtgärden genomförs på ett kostnadseffektivt sätt
och att villkoren i 2.2–2.3 efterlevs.
3. Läges- och slutrapportering
3.1. En lägesrapport ska skickas in till er länsstyrelse var sjätte månad från
och med datum för detta beslut. Den första lägesrapporten ska innehålla
en tid- och aktivitetsplan för genomförandet av åtgärden. Till
lägesrapporten ska ni även bifoga redovisningsunderlag i form av
exempelvis
 utdrag ur huvudbok eller
 verifikationslistor som visar upparbetade kostnader.
Läs mer om hur kostnader ska redovisas i bilagan till detta beslut.
3.2. En slutrapport ska skickas till er länsstyrelse senast tre månader efter
slutdatum för åtgärden. När länsstyrelsen yttrat sig över slutrapporten
kommer Naturvårdsverket att ta ställning till vilka kostnader som är
slutligt stödberättigande.
3.3. Utöver de uppgifter som ni lämnar i läges- och slutrapporter ska ni även
lämna ut uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av stödet
i övrigt i de fall vi efterfrågar det. Ni ska även låta oss eller länsstyrelsen
ta del av handlingar och/eller besöka åtgärden på plats om det krävs för
en sådan uppföljning.

NATURVÅRDSVERKET

3(6)

4. Anmälan om ändrade förhållanden
4.1. Ni ska så snart som möjligt komma in med en skriftlig redogörelse till
Naturvårdsverket om något av följande förhållanden ändras:
 Åtgärdens genomförande ändras
 Åtgärden genererar högre eller lägre intäkter än vad ni angett i
ansökan
 Er organisation och/eller era organisationsuppgifter ändras
 Projektet avbryts eller inte kan genomföras som planerat
 Investeringskostnaden visar sig avvika från vad ni har angett i
ansökan i betydande utsträckning
Ni ska märka samtliga handlingar med aktuellt ärendenummer (se högst upp till
höger på första sidan) och skicka in dessa, gärna via e-post, till ansvarig
handläggare.
Utbetalningsplan
Efter beslut om stöd utbetalas 50 procent ut av 390 000 kronor. Utbetalning
kommer att ske till det bankgiro, plusgiro eller bankkonto ni har uppgett i
ansökan. Naturvårdsverket kommer att slutligen fastställa stödbeloppet efter er
slutrapportering. Resterande belopp betalas ut när de rapporterade kostnaderna
har godkänts.
Återkallelseförbehåll
Detta beslut kan upphävas om Naturvårdsverket beslutat om att inte betala ut
stöd och/eller beslutar om att återkräva utbetalt stöd enligt 22 och 24 §§
förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
(klimatklivsförordningen).
Återkrav
Naturvårdsverket beslutar att stödet kan återkrävas helt eller delvis i följande
situationer:
1. Ni har inte använt stödet inom beslutad period.
2. Ni har använt stödet till andra kostnader än vad ni har fått stöd
till eller till oskäligt höga kostnader.
3. Ni har avbrutit eller kommer inte genomföra projektet som
planerat.
4. Ni har inte genomfört åtgärden.
5. Åtgärden har blivit mer lönsam än vad ni angett i ansökan på så
sätt att åtgärden inte skulle ha fått stöd (helt eller delvis) från
första början.
6. Klimatnyttan1 visar sig avvika från vad ni har angett i ansökan i
betydande utsträckning.
7. Ni har fått stöd för moms som ni inte har rätt till. Kostnader för
moms är inte alltid stödberättigande. Läs mer om moms i
bilagan ”Hur kostnader ska redovisas” på sista sidan till detta
beslut.
8. Ändringar av er organisation riskerar er kapacitet att
genomföra åtgärden.
1

Med klimatnytta menar vi utsläppsminskning per investerad krona.
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9. Om den procentuella andelen av stödet vid slutreglering visar
sig vara lägre än det ursprungligen beslutade stödbeloppet.
Bakgrund
Ni har ansökt om klimatinvesteringsstöd för åtgärden ”Energikonvertering på
xxxxxxxxxxxxxxxxxx”. Ni har uppgett att den totala investeringskostnaden
beräknas uppgå till 600 000 kronor och har sökt 390 000 kronor i stöd.
I ärendet har även Länsstyrelsen i Södermanlands län yttrat sig. Länsstyrelsen
anser att åtgärden går i linje med länets regionala energi- och klimatstrategier.
Motivering
Rättslig grund och tillämpliga bestämmelser
Klimatklivsförordningen
Enligt 16 § förordningen klimatklivsförordningen är det Naturvårdsverket som
prövar frågor om klimatinvesteringsstöd. Stöd får beviljas till åtgärder som
varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser. Stödet ges om det finns medel
(1 §).
Åtgärderna ska även uppfylla de krav som i övrigt ställs i klimatklivsförordningen.
Statligt stöd till företag
En myndighet får ge statligt stöd för klimatinvesteringar till företag eller
organisationer som regelbundet driver ekonomisk verksamhet under
förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Villkoren framgår av
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen).
Naturvårdsverkets ställningstagande
Utifrån inkomna uppgifter och Naturvårdsverkets beräkningar hör åtgärden till
de som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per
investeringskrona. Naturvårdsverket bedömer också att ansökan i övrigt
uppfyller de krav som anges i klimatklivsförordningen.
Naturvårdsverket bedömer att stödet är förenligt med 8 § klimatklivsförordningen. Naturvårdsverket bedömer också att stödet är förenligt med
kapitel I och artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014
(gruppundantagsförordningen).
Mot denna bakgrund beslutar Naturvårdsverket att ni får klimatinvesteringsstöd
för åtgärden med maximalt 390 000 kronor.
Övriga upplysningar
Nödvändiga tillstånd
Ni kan behöva tillstånd (exempelvis enligt miljöbalken eller plan och bygglagen
(2010:900)) för att kunna genomföra åtgärden. Notera att denna typ av tillstånd
inte ingår i detta beslut utan ni måste fortfarande söka detta separat hos
respektive ansvarig myndighet.
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När kostnader ska ha uppkommit
Endast kostnader som uppkommit efter att detta beslut fattats kommer att läggas
till grund för beslut om utbetalning av stöd.
Detta framgår av 7 § 4 klimatklivsförordningen.
Beslut om att inte betala ut stöd
Om någon/några av följande omständigheter framkommer efter att ni fått detta
beslut så kan vi bestämma att inte betala ut ert stöd:
1. Om ni angett oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att ni fått ett
felaktigt eller för högt belopp,
2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och ni skäligen
borde ha insett detta,
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och ni borde ha insett
detta, eller att
4. villkoren för stödet inte har följts.
Detta framgår av 22 § klimatklivsförordningen.
Återbetalning och återkrav
Om vi har betalat ut stöd och det visar sig att stödet inte ska betalas ut enligt 22
§ klimatklivsförordningen kan Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.
Detta framgår av 23 § klimatklivsförordningen.
Information om överklagande
Naturvårdsverkets beslut om att bevilja klimatinvesteringsstöd kan inte
överklagas.
_______

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
För Naturvårdsverket

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Enhetschef

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Handläggare

Kopia till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län (diarienummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
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Bilaga - hur kostnader ska redovisas

Ni ska redovisa era upparbetade kostnader i lägesrapporterna. Ni ska endast
redovisa de kostnader som syftar till att uppnå åtgärdens mål. Det innebär att
kostnaden ska
 vara nödvändig för genomförandet av åtgärden,
 ha uppstått under tiden mellan detta beslut och slutdatum för
genomförandet av åtgärden och
 vara betald när åtgärden slutredovisas.
Vi ska kunna läsa åtgärdens alla transaktioner i redovisningen. Kostnaderna för
åtgärden ska vara tydligt avgränsade från den ordinarie verksamheten. Detta får
inte medföra att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts.
Kostnader för genomförandet av åtgärden ska vara fastställda i enlighet med era
vanliga redovisningsprinciper och med god redovisningssed. Ni ska kunna
styrka alla kostnader genom exempelvis
 fakturor,
 bokföringsunderlag eller
 verifikationshandlingar med likvärdigt bevisvärde.
Era kostnader för moms kan vara stödberättigande. Moms är en stödberättigande
kostnad när den inte får dras av eller återbetalas som ingående moms. Om moms
är en slutlig kostnad för er ska ni redovisa momsen som en kostnad i läges- och
slutrapporterna.
Kontakta Skatteverket om ni har frågor kring er åtgärd och moms.
Om det bedöms vara nödvändigt kan Naturvårdsverket komma att begära in
ytterligare redovisningsunderlag i form av exempelvis fakturakopior och andra
verifikat som styrker de upparbetade kostnaderna. Naturvårdsverket kan också
initiera egna revisioner.

