
Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att 
satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning.  
 
 
Klimatklivet bidrar till att öka takten i omställningen och delfinansierar de 
investeringar som behövs för att ställa om till klimatsmarta och fossilfria alternativ.  
 
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. Investeringar ger förutom klimatnytta också ökad konkurrenskraft, 
attraktivitet och ökad försörjningstrygghet.  
 
Det finns ett fortsatt stort intresse i Värmland att investera inom ramen för Klimatklivet. 
Det är positivt att några exempel på de värmländska investeringarna har lyfts av 
Naturvårdsverket i den senaste redovisningen till Miljödepartementet.  
Länsstyrelsen bedömer att det finns stor potential inom prioriterade sektorer som spillvärme, 
vätgas, biogas, biokol, biodrivmedel och cirkulära flöden. 

Ansökningsomgångar för Klimatklivet 
Nu återstår en ansökningsperiod under året:  

• 23 augusti–8 september 
  
Även om regeringen har aviserat att Klimatklivet förlängs till år 2026, kan förutsättningarna 
för Klimatklivet komma att förändras i och med det politiska valet i höst.  
I år är förutsättningarna goda med ett utökat anslag för Klimatklivet till totalt 2,8 miljarder 
kronor. Med tanke på omständigheterna rekommenderas att ansöka under kommande 
ansökningsperiod i år, i det fall det finns tankar på att investera i någon åtgärd som ryms 
inom ramen för Klimatklivet.  
  
En ansökan om stöd lämnas in via länsstyrelsens e-tjänst under ansökningsperioden. 
Åtgärden behöver även bidra till att uppfylla Värmlands Energi- och klimatstrategi.  
Värmlands Energi- och klimatstrategi 

Nytt ansökningsförfarande och utlysningar för stöd till publik laddinfrastruktur 
Det är ett nytt ansökningsförfarande för stöd till publik laddinfrastruktur inom Klimatklivet. 
Anledningen är att en ny artikel, 36a, har trätt i kraft i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 
651/2014. Förändringarna innebär goda möjligheter till en mera heltäckande och robust 
publik laddinfrastruktur med högre effekter. Klimatklivet har anpassat ansökningsprocessen 
till det nya regelverket och har separata utlysningar under 2022 för publik laddinfrastruktur. I 
dessa utlysningar lämnas anbud för att få stöd. Anbud som gäller samma plats ställs i 
konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan beviljas stöd. 
Marknadens behov av stöd till utbyggnad av laddningsinfrastruktur ska även kontrolleras på 
förhand. Det sker genom att länsstyrelserna tar in synpunkter genom öppna offentliga 
skriftliga samråd inför varje utlysning. Det är via Länsstyrelsen Värmlands e-tjänst för att 
ansöka om ordinarie stöd från Klimatklivet som anbud för publik laddinfrastruktur lämnas.  

Perioder för att lämna anbud för stöd till publik laddinfrastruktur 2022: 
• 23 maj–7 juni 
• 26 september–7 oktober. 

  
Inför varje utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur presenterar Naturvårdsverket kartor 
som visar var det är möjligt att söka stöd respektive vilka områden som är stängda för anbud. 
Kartor över områden öppna för stöd (naturvardsverket.se) 
  

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/energi-och-klimatstrategi.html
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet/for-dig-som-vill-soka-stod/underlag-du-behover-ta-fram/publik-laddning/kartor-over-omraden-oppna-for-stod/


På Naturvårdsverkets webbplats finns mera information om anbudsförfarandet och vilka 
förutsättningar som gäller för att kunna få stöd. 
Stöd för publik laddning på Naturvårdsverket webbplats 
  
För frågor eller vägledning inför ansökan om laddinfrastruktur, både publik och icke publik, 
kontakta Länsstyrelsen Värmland, Pernilla Gälldin, 010-224 73 
36, pernilla.galldin@lansstyrelsen.se 

Ändringar i Klimatklivets bestämmelser – stöd till laddinfrastruktur 
En ny svensk förordning som berör regelverket för laddinfrastruktur inom Klimatklivet har 
utfärdats. En förändring mot tidigare är att maximalt stödbelopp är höjt till 70 procent av 
investeringskostnaden för publik laddinfrastruktur. För icke-publik laddinfrastruktur är det 
maximala stödbeloppet fortfarande 50%.  
Förordningen träder i kraft 2022-06-03. 
Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar 

Nytt underlag för klimatberäkning biogasproduktion  
Investeringar i biogas bidrar till en kostnadseffektiv omställning inom transportnäringen och 
inom industrin. Samtidigt minskar behovet av att importera fossil gas till Sverige.  
Nu finns det en ny vägledning för utsläppsvärden gällande biogasproduktion. Det nya 
beräkningsvärdet är anpassat efter svenska förhållanden. Beräkningsvärdet (-307,6 g 
CO2e/producerad KWh biogas) gäller som ett snittvärde för all produktion av biogas i en 
modern produktionslösning och genomsnittlig genomloppstid på cirka 40 dagar. Det tidigare 
beräkningsvärdet utgick från europeiska förhållanden. 
Klimatklivet - Vägledning om beräkning av utsläppsminskning 

Nya beslut om stöd 
Länsstyrelsen gläds åt att kunna presentera ytterligare 12 nya åtgärder som beviljats stöd 
inom Klimatklivet. Det totala beviljade stödet uppgår till närmare 30 miljoner kronor. Det är 
positivt att Klimatklivet nu för första gången har beviljat stöd till en 
biogasproduktionsanläggning där biogasen även ska producera el och värme.  
Länsstyrelsen gratulerar alla som har beviljats stöd!  
  

Sökande Kommun Åtgärd  Beviljat SEK Stöd % 

Solörbioenergi Värme AB Torsby Installera 2MW pelletspanna 9 000 000 50 

Martin Dahlin Årjäng Investering i eldriven lastmaskin 522 128 65 

Carbo fastigheter AB Arvika Energikonvertering olja till fjärrvärme 430 500 70 

Lillerudsgymnasiet Karlstad Investering i eldriven lastmaskin 547 500 50 

Skäggebols gård Säffle Biokolsproduktion och energikonvertering 3 341 000 65 

LBC frakt i Värmland AB Karlstad 
Investering i 2 st 150kW, icke publik 
laddning 720 000 40 

Sälboda Lantbruk AB Arvika Eldrivet utfodringssystem 700 200 60 

Karl Johan Kullander Säffle Investering i tippgrop med högre kapacitet 354 750 55 

Karl Johan Kullander Säffle Investering i gödningsspridare  145 750 55 

Arno Förvaltning AB Kristinehamn 
Energikonvertering spannmålstork olja till 
flis 1 433 900 65 

Barilla Sverige Filipstad Investering i två elpannor, konvertering olja 1 890 000 45 

Warpnäs Gård AB Karlstad Produktion av biogas och el från gödsel 10 850 000 70 
 

https://www.naturvardsverket.se/Klimatklivet/
mailto:pernilla.galldin@lansstyrelsen.se
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2022-05/SFS2022-439.pdf
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/9db319015c994a9d88f64fffae725765/vagledning-berakna-utslappsminskning-2022-05-06.pdf


Nya ansökningar inom Klimatklivet 
I årets andra ansökningsomgång som stängde i mitten av maj, kom det i Värmland in 13 
ansökningar. Samtliga ansökningar är från företag. Åtgärder inom publik laddinfrastruktur, 
där ansökningsprocessen numera sker via separata utlysningar ingår inte. Den totala 
investeringskostnaden för alla åtgärder i ansökningarna är på närmare 260 miljoner kronor. 
Flertalet av ansökningarna rör energikonverteringar, transport samt fordon. Länsstyrelsen 
arbetar nu med att granska, bedöma och lämna yttrande till Naturvårdsverket.  

  
                                                       

Övrigt som Länsstyrelsen Värmland vill informera om 
• Industriklivet 

Förutom Klimatklivets satsningar för att minska växthusgasutsläpp inom industrin, 
finns även möjlighet att söka stödet Industriklivet. Industriklivet kan, till skillnad från 
Klimatklivet, ge stöd till forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp 
från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp.  
Energimyndigheten administrerar stödet och utlysningen är nu öppen med sista 
ansökningsdag 2022-09-13. I aktuell utlysning välkomnas ansökningar för forsknings- 
och innovationsprojekt som bidrar till en eller flera av nedanstående områden: 
o att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser som har ett direkt eller 

indirekt samband med processutsläppen 
o att uppnå negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av 

växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären. 
  

Industriklivet- forskning och innovation 
  

• Stöd till uppgradering av biogas 
Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att den som producerar 
biogas kan få stöd, om biogasen uppgraderas till samma kvalitet som naturgas. I 
budgetpropositionen för 2022 har 500 miljoner kronor avsatts, i syfte att öka 
produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft. Under 2023 och 
2024 föreslås att 700 miljoner kronor per år tillförs för samma ändamål. Satsningen 
föreslås fortsätta till 2040. Produktion av biogas som uppgraderas till samma kvalitet 
som naturgas ska ges ett stöd på högst 30 öre per kilowattimme. Biogas som görs 
om till flytande form kan få ytterligare 15 öre per kilowattimme i stöd. 
Energimyndigheten ansvarar för stödet som kommer att kunna sökas från och med 1 
juni till och med 1 juli 2022. 
  
Energimyndigheten - Stöd till uppgradering av biogas 

  
  
  
Med vänlig hälsning  
Kristina Rebane 
Projektledare Energi och klimat, Länsstyrelsen Värmland 
-------------------------------------------------- 
Tel: +46 (0)10-224 72 19 
kristina.rebane@lansstyrelsen.se 
  
Skicka dina ärenden till oss digitalt  
E-tjänster och blanketter 
varmland@lansstyrelsen.se  
  
Så hanterar vi dina personuppgifter 
  
www.lansstyrelsen.se/varmland 
 

https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/industriklivet-forsknings--och-innovationsprojekt2/
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/snart-kan-ni-soka-stod-for-biogas-som-uppgraderas-till-biometan/
mailto:kristina.rebane@lansstyrelsen.se
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