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Miljömålet 

Begränsad klimatpåverkan: 

Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en 

nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig.



Stöd får endast ges till en åtgärd som bidrar till att

1. uppfylla strategier, planer eller program för klimat och energi i det eller de län 

eller i den eller de kommuner där åtgärden är avsedd att genomföras, och

2. öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess 

etappmål.

3§



Stöd ska i första hand ges till den eller de åtgärder som 
vid varje prövningstillfälle bedöms ge den största varaktiga
minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. 
Om minskningen av utsläpp av växthusgaser är likvärdiga för 
flera ansökningar, ska hänsyn också tas till

1. åtgärdernas möjlighet att bidra till att minska utsläpp av växthusgaser inom 
jordbruket

2. åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik och till 
marknadsintroduktion, och 

3. åtgärdernas effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning.
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• Ersätta oljepanna med t.ex. bergvärme, träpelletspanna

• Ansluta spannmålstork till fjärrvärme

• Arbetsmaskiner

• Lastbilsinköp

• Tankstation för biogas

• Produktion av biogas

• (Laddstation för elbilar)

• Nyttjande av restvärme

• Med mera…

ÅTGÄRDER SOM 

KAN BEVILJAS STÖD



…MEN…

... inte vara berättigade elcertifikat 

… inte omfattas av handel med utsläppsrätter

… inte vara lönsamt

… inte vara påbörjat 

… inte finnas lagkrav

… inte är marknadsföring

… inte vara testbädd

… inte vara informationsinsats

… inte vara laddning enl. ny förordning

Genomförs ändå = ökar inte takten 



Statligt investeringsstöd

Åtgärd som minskar utsläpp av växthusgaser

Varaktig minskning på lokal och regional nivå

Åtgärder från 2015 – 2023 ►Servicedesk

►Granskande

Fattar beslut◄

Sköter utbetalning◄



”Länsstyrelsen ska 

stödja och vägleda de 

sökande samt 

informera om de 

regionala 

förutsättningar, 

planer, program och

strategier som finns.”



Mål- och åtgärdsområden i 
Klimat- och energistrategin för Skåne

VARFÖR?



VAD HAR HÄNT 

DÅ?

• Åtgärder & utsläpp

• Några exempel

• Hur man söker stöd



383 st
i Skåne!







VILKA INVESTERAR?



158922
ton CO2e

MINSKNING I SKÅNE



4%

96%

UTSLÄPP & MINSKNING I SKÅNE*

*exkl. Icke-handlande sektor (EU-ETS)



Ladda bilen

Hönan & ägget

Nacka tuppen



ICKE-PUBLIKA LADDSTATIONER

Tre olika ”ingångar” för:

- Privatpersoner

- Anställda (organisationer, 

företag, kommuner, 

stiftelser, samfälligheter och 

föreningar)

- Flerbostadshus (brf:er, 

stiftelser och samfälligheter
http://naturvardsverket.se/Laddabilen/

http://naturvardsverket.se/Laddabilen/


Om vi ställer om

BESPARING

6 400 000 KR
MINDRE 

UTSLÄPP

www.elbilslandetsyd.se/laddinfrastruktur

http://www.elbilslandetsyd.se/laddinfrastruktur


BIOKOL



Intresset för fordon ökar!

66 st

LBG: Helsingborg, Bromölla, 

Malmö/Burlöv 

CBG: Höör & Hörby 

Totalt sökt 15 st

4 beviljade, 4 avslagna, 1 upphävd, 

4 väntar

Stationer 

för biogas



2020

• + 1,16 

miljarder

• Totalt 2 

miljarder

2021

• + 1,14 

miljarder

2022

• + 1,16 

miljarder

Bestäms senare av NaturvårdsverketAnsöknings-

omgångar :

MEDEL & ANSÖKNINGS-

OMGÅNGAR 2020-22

10 feb - 10 mars

5 - 28 maj

27 aug - 24 sept



STÖDNIVÅER

• I genomsnitt 47 % av investeringskostnad

• Max 70 % för företag (regleras av EU:s statsstödsregler)

• Max 50 % för övrig verksamhet

• 50 % av stödet utbetalas vid beviljande



Krav på tre uppgifter som ska finnas med

• Investeringskostnad 

• Utsläppsminskning

• Lönsamhetskalkyl

INFÖR ANSÖKAN



Sandra Johanne Selander

010-224 17 33

sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se

naturvardsverket.se/klimatklivet

Sonia Denkiewicz

010-224 15 18

sonia.denkiewicz@lansstyrelsen.se

Erik Johansson

010-224 13 93

erik.m.johansson@lansstyrelsen.se

Ansöknings-

omgångar 2020

• 10 feb - 10 mars

• 5 - 28 maj

• 27 aug - 24 sept

mailto:sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se
http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
mailto:sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se
mailto:erik.denkiewicz@lansstyrelsen.se

