
Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Västerbotten, 

BioFuel Region, Energikontoret Norr. Regionala utvecklingsfonden, 

Energimyndigheten, Umeå Energi och alla kommuner i Västerbotten 

samt samverkanspartners är finansiärer.

Hur kan jag söka 

finansiering?



Sveriges miljömål för transporter

2045 Klimatneutralt

2030 Inrikestransporternas 

växthusgasutsläpp ska 

ha minskat  med 70% 

(Referensår 2010 exkl. inrikesflyg)



• Klimatklivet ökar till nästan 2 miljarder 2020

• Biogasstöd 100 miljoner

• Industriklivet förstärks med ytterligare 300 miljoner perioden 

2020-2022

• Klimatpremie för elbussar, miljölastbilar och eldrivna 

arbetsmaskiner. Totalt 120 miljoner.

• Investeringsstöd till solceller ytterligare 500 miljoner

• 150 miljoner kronor för att bygga ut laddinfrastruktur längs de 

större vägarna i Sverige. Trafikverket ansvarig myndighet.

Källa:

https://www.regeringen.se/4a502f/contentassets/29944eeaeae8

48a68a012f44e40e8006/fakta-pm-miljo--och-klimatsatsningar-i-

budgetpropositionen-for-2020.pdf

Klimatsatsningar 2020 och framåt

https://www.regeringen.se/4a502f/contentassets/29944eeaeae848a68a012f44e40e8006/fakta-pm-miljo--och-klimatsatsningar-i-budgetpropositionen-for-2020.pdf


Klimatklivet – ett investeringsstöd!

• Investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och 
andra gaser som bidrar till klimatförändringen

• Målgrupp: Företag, offentliga organisationer, föreningar, -ej privatpersoner

• Bedömningskriterier

• Minskad mängd kg koldioxid per investeringskrona

• Endast icke-lönsamma åtgärder

• Nästan alla typer av åtgärder är möjliga

• Ej exempelvis vindkraft och solceller som innebär rätt till elcertifikat,
personbilar och informationsinsatser.

• Ej lagstiftade åtgärder



Klimatklivet

• Stödandel 30-70%. Laddstolpar max 50%

• Särskilda ansökningsomgångar, 
År 2020: 10 februari–10 mars, 5–28 maj, 27 augusti–
24 september.

• Ansökan sker via webbformulär

• Länsstyrelsen medverkar i beslutsprocessen och 
svarar på frågor vid ansökan.

• Investeringen får påbörjas först efter beslut om stöd.

• Mer information på 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Svårt? Nej, enkelt att söka!

Ta hjälp av projektet Fossilfria

Transporter eller BioFuel Region

om du tvekar!

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-vill-soka-stod-/


Exempel på klimatklivsprojekt

• Publika laddstolpar, exempelvis snabbladdare och 
destinationsladdare. Kan exempelvis vara 
restauranger och hotell som vill kunna erbjuda 
sina kunder laddning.

• Biogasproduktionsanläggningar

• Biogastankstationer

• Energikonverteringar av fastigheter

• Avfallshantering, exempelvis ökad plaståtervinning

Dokument som finns som hjälp på 
hemsidan:

• Från idé till beslut om stöd -
information om hur man söker stöd 
från Klimatklivet

• Klimatklivet - uppgifter i ansökan 
(pdf 208 kB)

• Beräkna utsläppsminskning för 
laddstationer (pdf 289 kB
Exempelansökan publik laddning (pdf
213 kB)

• Bifallsbeslut publik laddning (pdf 172 
kB)

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-vill-soka-stod-/Fran-ide-till-beslut-om-stod/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-vill-soka-stod-/Fran-ide-till-beslut-om-stod/
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/uppgifter-i-ansokan.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/klimatvardering-av-publika-laddningsstationer.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/klimatklivet-exempel-ansokan-laddstation-publik.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/klimatklivet-exempel-beslut-laddstation-publik.pdf


Icke-publika laddstationer – separat stöd, enklare process

• Företag, kommuner, organisationer, bostadsrättsföreningar kan 

söka. 

• Laddstationen ska användas av anställda, medlemmar.

• Främst elektronisk ansökan (Bank-ID). Olika länkar.

• Max 15 000 kr i stöd per laddpunkt.

• Kan sökas flera gånger för en fastighet

• Processen innefattar:

• Föransökan 

• Åtgärdens genomförande (inom 12 månader)

• Slutansökan inom 3 månader efter att åtgärd slutförts.

Företag/kommuner:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Anstallda/

Flerbostadshus:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Bidrag/Ladda-

bilen/Flerbostadshus/

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Anstallda/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Anstallda/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Flerbostadshus/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Flerbostadshus/


Ladda hemma – separat stöd, enklare process

• Målgrupp: Privatpersoner (fastighetsägare eller nyttjanderätt av fastigheten)

• 50% av kostnaden eller max 10 000 kr 

• En ansökan per fastighet, kan ej kombineras med rotavdrag.

• Laddboxen ska uppfylla följande krav:
-ha typ 2 uttag (europeiska standarden)
-vara förberedd för nätuppkoppling
-installeras av godkänd elinstallatör med F-skattsedel

• Ansökan  kan ske löpande via e-tjänst eller pappersblankett

• Ansökan ska ha inkommit senast sex månader efter det att installationen 
slutförts. 

• Enkel ansökan med BankID, pengarna betalas ut några dagar efter att ansökan 
skickats in

https://www.naturvardsverket.se/

Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-

bilen/Privatpersoner/

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Privatpersoner/


Fordon som går på Etanoldiesel (ED95), Ethadrive
• Målgrupp: Fordonsägare och åkerier

• Syftet är att demonstrera en komplett lösning med 
fordon, bränsle och bränsledistribution.

• Leasing av etanollastbil ED95 13L 410 hk under två 
år (2020-2022).

• Ingen merkostnad för fordon och underhåll (jmf med 
diesel) år 1. Fördelning av merkostnad mellan Scania 

Sverige och kund under år 2.

• Intresseanmälan senast 2019-10-24 

• Nästa utlysning?

• Energimyndigheten är finansiär.

• Mer information och blankett för intresseanmälan 
http://ethadrive.se/#ethadrive

http://ethadrive.se/#ethadrive


Fordon som går på flytande biogas (LBG), Drive LBG

• Målgrupp: Fordonsägare och åkerier

• Syftet är att demonstrera LBG och öka antalet LBG 
lastbilar. 

• Investeringsstödet får uppgå till högst 40% av 
merkostnaden av inköpspriset för fordonet jämfört 

med motsvarande fordon utan LBG-drift. 

• Stöd kan endast utbetalas till det företag som står 

som ägare på fordonets registreringsbevis. 

OBS! Ansökan ska vara inlämnad till 

Energimyndigheten av projektledningen i Drive 

LBG innan beställning av fordon kan göras

Gör så här:

• Anmäl ditt intresse! Nästa deadline 2020-01-31.

• Programmet pågår till 2021 och fler 

utlysningar kommer.

• Energigas samlar upp alla intresserade och gör en 

gemensam ansökan till Energimyndigheten

• Blankett och var ansökan ska skickas finns på 

https://www.energigas.se/om-oss/nationella-
samarbeten/drive-lbg/

https://www.energigas.se/om-oss/nationella-samarbeten/drive-lbg/


Klimatpremie
• Syfte med premien är att åstadkomma fordonsbyte till 

lastbilar som drivs på förnybara bränslen eller el samt 
bussar och arbetsmaskiner som är eldrivna.

• Stödet täcker delar av merkostnaden för fordonen vid 
inköp.

• 120 miljoner kr i total budget för 2020.

• Målgrupper för premien är fordonsägare dvs kollektiva 
trafikmyndigheter, företag och andra offentliga 
organisationer. https://www.energimyndi

gheten.se/klimat--

miljo/transporter/transpo

rteffektivt-

samhalle/elbusspremie/

https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/transporteffektivt-samhalle/elbusspremie/


Stadsmiljöavtal

• Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara 

stadsmiljöer. Samverkan är möjlig.

• 1 miljard kronor per år, 2018-2029. För hållbara godstransportlösningar 

finns maximalt 400 miljoner kronor per fyraårsperiod.

• 50% max i stöd

• Åtgärder som stöd söks för, och motprestationer, ska vara genomförda 
senast under 2029.

• Exempel är laddinfrastruktur, gång- och cykelbanor, som del i större 
satsning. Samordnad citylogistik eller gods på cykel för lokal eller 
regional distribution

• Ansökan görs hos Trafikverket:

https://www.trafikverket.se/tjanster/ans

ok-om/ansok-om-bidrag/statligt-stod-

for-hallbara-stadsmiljoer---

stadsmiljoavtal/

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/


Olika stöd till biogasproduktion

Investeringsstöd

• Klimaklivet kan också användas som investeringsstöd för biogassatsningar.

• Investeringsstöd om du bygger en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas. Du kan också få 

stödet om du bygger en uppgraderingsanläggning eller en anläggning för att hantera rötrester. Max 40% av godkända 

kostnader. En rad krav måste uppfyllas. Jordbruksverket är ansvarig myndighet. Målgrupp: Företag på landsbygden

Driftstöd

• Gödselgasstödet syftar till att öka produktionen av gödselbaserad biogas. Ersättning per producerad kWh, som mest 

40 öre. Projektperiod 2014 - 2023. Målgrupp lantbrukare som producerar biogas.

• Biogasstöd (driftstöd) syftar till att stödja fossilfri energiproduktion genom att komplettera det befintliga gödselgasstödet. 

Ersättningen per kWh uppgraderad biogas som används till fordonsgas. Gäller för alla råvaror utom avloppsslam.



Industriklivet
Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera 
industrier för att nå klimatmålet. Medel finns att söka 
för åtgärder som bidrar till: 

• att minska industrins processrelaterade 
utsläpp av växthusgaser eller,

• negativa utsläpp genom avskiljning, transport 
och geologisk lagring av växthusgaser av 
biogent ursprung eller som tagits ut ur 
atmosfären.

• Målgrupp är Industrier med så kallade 
processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst 
inom järn- och stål, kemi- och mineral- och 
cementindustri.

• Kan vara genomförbarhetsstudier, pilot- och 
demonstrations- samt investeringsprojekt

• Ansökan till Energimyndigheten, se
https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/indu
striklivet2/

https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/industriklivet2/


Innovationer på temat energi och hållbara transporter

• Forskning och utvecklingsprojekt

• Demonstrations- och pilotprojekt i olika skala

• Systemanalyser

• Partnerskap krävs, exempelvis företag och forskning

• Möjliga finansiärer:

• Energimyndigheten, https://www.energimyndigheten.se/

• Vinnova, https://www.vinnova.se/

• Exempel på tänkbara projekt:

• Energilagring 

• Utveckling av biobränslen

• Vätgastankstationer

Många möjliga stöd att söka - kan vara svårt att orientera sig - kontakta oss och fråga!

https://www.energimyndigheten.se/
https://www.vinnova.se/


The European Green Deal

Världens första 

koldioxidneutrala kontinent 

2050



Vad finns det att söka i EU?

Källa: Martha Batha. 

Region Västerbotten



Aktuellt just nu-byte av programperiod

Sista utlysningarna öppna och 

stänger i slutet av 

januari/februari 2020 i de flesta 

fall. 

När nya programperioderna 

öppnar är osäkert.

• Strukturfondernas nästa programperiod period 2021-

2027.

• Kommande period ser ut att få ungefär samma 
ekonomiska omfattning (totalt 8 miljarder SEK) 

för Sverige.

• Den nationella utformningen diskuteras.

• Horizon Europe 2021-2027

• 100 miljarder €



Kontakta oss och fråga!

Lena Jonsson, 070-306 15 40 
lena.jonsson@biofuelregion.se 

Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner:
Ia Synneborn
010-225 45 07
ia.synneborn@lansstyrelsen.se

Storuman, Lycksele och Sorsele kommuner:
Lars Brännström
010-225 44 97
lars.brannstrom@lansstyrelsen.se

Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner:
Sara Wård Edvall
010-225 45 09
sara.ward.edvall@lansstyrelsen.se

Vännäs, Nordmaling, Vindeln och Bjurholm 
kommuner:
Tobias Johansson
010-225 44 84
tobias.johansson@lansstyrelsen.se

mailto:lena.jonsson@biofuelregion.se
mailto:ia.synneborn@lansstyrelsen.se
mailto:lars.brannstrom@lansstyrelsen.se
mailto:sara.ward.edvall@lansstyrelsen.se
mailto:tobias.johansson@lansstyrelsen.se

