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Klimatklivet- uppgifter i ansökan
om stöd till energikonvertering
Vid handläggningen av ansökningar om stöd till energikonvertering från
Klimatklivet stöter vi ofta på samma typ av följdfrågor. Med energikonvertering menar vi till exempel stöd till att ersätta en befintlig oljepanna
med biobränslepanna. Ju mer komplettering som krävs, desto längre tid tar
det att behandla ansökan. I dokumentet tar vi upp några uppgifter som är bra
att ta med redan när ansökan skickas in.
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Ansökan om stöd till energikonvertering
Vid handläggningen av ansökningar om stöd till energikonvertering stöter vi ofta på
samma typ av följdfrågor som kräver komplettering. Här följer några saker som är bra
att inkludera redan när ansökan om energikonvertering skickas in. Detta för att försöka
effektivisera handläggningen och inte behöva invänta kompletteringar som kan finnas
med redan från början.

Beskrivning av åtgärden
Tänk på att vara extra tydlig när du beskriver vad åtgärden gäller under punkten
”beskriv åtgärden”. Vi får ofta in ansökningar där det inte framgår vad åtgärden innebär.
Att skriva ”konvertering” är inte tillräckligt och det bör redan framgå av vald kategori.
Skriv gärna en kort nulägesbeskrivning, vilken typ av verksamhet som bedrivs, dagens
problematik och förväntat framtidsscenario med den investering som planeras.

Förening, bostadsrättsförening eller enskild firma
Föreningar, bostadsrättsföreningar eller enskilda firmor ska alltid skicka med
årsredovisning, balansrapport och resultaträkning tillsammans med ansökan.

Vid byte av panna
Beskriv den nuvarande pannans skick och hur gammal den är. Beskriv även vad som
kommer att ske med den nuvarande pannan när åtgärden är genomförd.

Styrk förbrukningsmängd
Vid beräkning av utsläppsminskning behöver det framgå hur mycket av den fossila
energikällan som ersätts med andra bränslen. Förbrukad mängd kan styrkas genom till
exempel fakturor, leveranskvitton eller liknande för tidigare egna inköp av eldningsolja.

Lönsamhetskalkyl
När ni beräknar lönsamheten, dvs. återbetalningstid, ser vi helst att ni använder vår mall
som ni hittar på vår hemsida. Bifoga den sedan i pdf-format till ansökan. Ni kan också
bifoga lönsamhetskalkyler enligt eget upplägg, men de behöver då innehålla samma
information som i vår mall.

Egen del av finansieringen och garantiförbindelse
Vid ansökan från små aktörer med stora investeringskostnader är det särskilt viktigt att
redovisa hur den egna delen av investeringskostnaden ska finansieras. Det kan även
krävas att andra bolag inom koncernen eller liknande går in med en garantiförbindelse
som förbinder dem att svara för ekonomiska anspråk avseende Klimatklivet. Om ni tror
att detta kommer att vara aktuellt kan det vara en bra idé att förbereda för det.
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