FAQ Klimatinvesteringsstödet
Är det OK med flera ansökningar per organisation och ska det vara en ansökan per åtgärd?
Svar: Ja, en organisation kan söka för flera åtgärder och varje ansökan ska motsvara en
åtgärd.
Kan exempelvis ett kommunalförbund söka en klumpsumma från klimatinvesteringsstödet
som fördelas ut till organisationer i regionen?
Svar: Nej, en ansökan ska gälla en konkret åtgärd där Naturvårdsverket bedömer utifrån den
största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser.
Går det att söka medel för samordning av klimatarbetet (det vill säga del av tjänst) som vi
anser ger stor klimatnytta?
Svar: Ja, om man kan visa på en varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser.
Får varje ansökan enbart en chans eller kan den gå vidare till nästa beslutsomgång?
Svar: En ansökan som har fått avslag kan skickas igen till nästa ansökningstillfälle.
Vem är det som ska skriva under ansökan från en kommun?
Svar: Den som är behörig att företräda kommunen enligt kommunens delegationsordning.
Definition på åtgärd? Är det enbart fysiska eller kan till exempel informationsinsatser,
samordning och andra "mjuka" åtgärder som kvalificerar för stöd?
Svar: Ja, om man kan visa att åtgärden ger en varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser.
Kan vi få bidrag om vi startar med åtgärden innan beslut fattats om bidrag?
Svar: Nej, det är inte möjligt att fördela stöd till åtgärder som har påbörjats innan vi har
fattat beslut (se 7 § pkt 3).
Vad är ett företag?
Svar: Varje enhet, oavsett juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet (med eller utan
vinstsyfte) är att betrakta som företag. Det kan exempelvis röra sig om aktiebolag,
ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser eller kommuner. En verksamhet är alltså
att betrakta som ett företag om den utövas eller kan utövas på en marknad. Detta innebär
att statsstödsreglerna inte är tillämpliga vid offentlig finansiering av uppgifter som innefattar
myndighetsutövning (t.ex. polis, kriminalvård, tull och gränssäkerhet och tillståndsgivning).
I 8 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar anges de särskilda
förutsättningar som gäller för stöd till företag. Begreppet företag syftar på vad som i EUrättslig mening är att betrakta som ett företag. Fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller bl.a. regler som ska säkerställa en väl fungerande
konkurrens på den inre marknaden. Bland dessa regler finns bestämmelser om statligt stöd.
Dessa återfinns i artiklarna 107–109 i EUF-fördraget och har till syfte att förhindra att
konkurrensförhållandena inom unionen snedvrids genom att medlemsstaterna gynnar vissa
företag eller viss produktion ekonomiskt. Enligt EUF-fördraget är statligt stöd som

utgångspunkt förbjudet. Från detta förbud finns ett antal undantag, bl.a. genom de två EUförordningar – (EU) nr 651/2014 och (EU) nr 1407/2013 – som 8 § förordningen om stöd till
lokala klimatinvesteringar hänvisar till.
Vad menas med 9 § förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar?
Svar: I 9 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar anges de särskilda
förutsättningar som gäller för stöd till andra än företag, d.v.s. verksamheter som inte
omfattas av EUF-fördragets konkurrens- och statsstödsregler. Stöd kan alltså lämnas till
sådana verksamheter utan att de undantagsregler som gäller för statligt stöd behöver
tillämpas.
Får man stöd för att konvertera bort olja?
I förordningen finns inga hinder för att söka för söka för konvertering av olja.
Notera dock att åtgärder som är lönsamma utan stöd inte kommer att beviljas stöd.
De investeringar som ger störst klimatnytta kommer att ges stöd, därför går det inte att säga
något om stödnivåer, utan det avgörs i konkurrens med andra ansökningar.
Vad gäller informationsinsatser? Kan man söka medel för dem? Hur beräknar man
klimatpåverkan?
Det går att söka medel för informationsinsatser och då ska dess klimatnytta beräknas.
Kommer det att komma riktlinjer för beräkning av klimatpåverkan från el?
Naturvårdsverket kommer att ta fram riktlinjer, men de kan inte lämna besked på när de kommer.
Har en organisation gjort sina beräkningar innan dess riktlinjer tagits fram kan en ny beräkning
begäras av sökanden när riktlinjerna är klara.
Hur ser kraven på medfinansiering ut? Finns någon minimigräns?
Det finns ingen minimigräns för medfinansiering angiven i denna förordning. Det kan dock finnas
andra krav, kopplade till EU:s gruppundantagsförordning som det hänvisas till i 8 §. Naturvårdsverket
återkommer i frågan.
Finns någon fördelning av medel mellan de två ansökningsomgångarna i år?
Naturvårdsverkets ambition är att ta beslut om så mycket av årets medel (107 mkr) som möjligt i
första ansökningsomgången i oktober.
Vad gäller för åtgärder som avser solpaneler? Kan man söka för dessa? Hur förhåller dessa
ansökningar sig till eventuella ansökningar om solelsstöd?
Naturvårdsverket återkommer i frågan. Man kan inte får stöd från båda stödsystemen.
Hur lång tidsperiod får åtgärden sträcka sig över?
Ansökningar till beslutsomgångarna under 2015 kan sträcka sig maximalt fram till och med 2018.
Naturvårdsverket kan också ta beslut om kostnader 2016-2018, vilket de också har fått en ram för
(150 mkr 2016, 100 mkr 2017, 50 mkr 2018). Troligtvis kommer detta slutdatum flyttas fram för
beslutsomgångarna de kommande åren.
När får första startdatum vara för åtgärden?
Åtgärden får inte påbörjas innan beslut har fattats. Det är dock OK att söka stöd för en åtgärd med
start längre fram, så länge den slutförts senast 2018.

Den första ansökningsomgången är ju redan nu i september – behöver vi ha motfinansieringen i
årets budget, eller kan åtgärderna utföras/betalas under kommande budgetår?
Ja, det går bra, så länge motfinansieringen kommer inom den tidsperiod som åtgärden pågår.
Är det lämpligt att söka för 50 % av åtgärdens kostnad?
Naturvårdsverket lämnar inte någon rekommendation.
Kan jag spara medel som beslutats 2015 och använda dem först 2016?
Bidragen ska användas i nära anslutning till bidragsutbetalningen, men är inte bundet av kalenderår.
Det vill säga att det är OK att kostnaden kommer efter årsskiftet 2015/2016. Naturvårdsverket strvar
dock efter ett snabbt genomförande och detta skulle kunna bli en faktor vid beslut om vilka åtgärder
som få medel. Naturvårdsverket kommer att återkomma med riktlinjer.
Hur kommer ni att bedöma vad som är lönsamt utan stöd?
Naturvårdsverket har idag inga riktlinjer för detta. Oklart om det kommer att komma riktlinjer.
Kan en organisation koordinera stöd till företag/föreningar/kommuner för tex laddstolpar. Dvs kan
organisationen söka en klumpsumma från klimatinvesteringsstödet som respektive organisation
sen kan söka?
Det går inte att ge någon stöd som någon annan ska söka. De som ska ta emot medel måste vara
listade i redan i ansökan.
”De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta” står det. Är det investerade stödmedel
eller hela investeringen, dvs stöd och motfinansinering tillsammans?
Den totala investeringskostnaden, dvs stödmedel och sökandens medel.
Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-klimatinvesteringar/
Eller http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stodfor-lokala-klimatinvesteringar.aspx

