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Tjänstebeskrivning 

Ansökan om klimatinvesteringsstöd  
inför installation av laddningsstation 
Stockholm 181018 

 
 
 
 
 

Vi erbjuder en tjänst för att söka stöd hos Naturvårdsverket.  

Många tycker att det är svårt att få allt rätt, och att inkludera 
en klimatanalys och ekonomisk kalkyl. 

Med den här tjänsten kan vi göra det enkelt för er.  

 

 
Vår tjänst 
Du kan få upp till 50% eller max 20.000 kr per laddpunkt för normalladdning. 
Vi hjälper er med att ta fram ett underlag som används för att fylla i 
online-formuläret på Naturvårdsverkets hemsida.  
 
Naturvårdsverket har blivit mycket positiva till icke publik laddning nära hemmet, 
BRFer är en av dom viktigaste målgrupperna för klimatstödet. 
Investeringsbeloppet som ni kan söka stöd för kan t.ex. bestå av kostnader för 
laddstationer, ny elanslutning och installation.  
 
Åtgärden får ej påbörjas innan den har blivit beviljad och ska normalt avslutas 
inom 6 månader från stödets beviljande 
 
Ansökan består av ett antal faktauppgifter rörande investeringen kompletterat med 
en ekonomisk kalkyl, genomförandeplan samt en analys av klimateffekterna. 
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Vår leverans 
Vi utarbetar ett underlag, utifrån en diskussion om lämplig storlek på 
investeringen, samt färdiga bilagor för den ekonomiska kalkylen, 
genomförandeplanen och klimatanalysen.  
Dessa dokument kan vara baserade på vår tjänst “Projektering”. 
 
Ni granskar underlaget och kompletterar med sakuppgifter om er organisation, 
företag eller förening samt bifogar en fullmakt eller registreringsbevis som styrker 
att den hos er som skickar in ansökan har mandat att göra det.  
Efter att ni har godkänt underlaget, kan vi eller ni själva slutföra ansökan genom 
att fylla i online formuläret på Naturvårdsverkets hemsida. 
 
För information, gå in på Naturvårdsverkets hemsida.  
Titta under bidrag / Klimatklivet  
 ➜➜ www.naturvardsverket.se 

  
Eller klicka här 
➜ www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/ 

 

Info om ansöknings- och beslutstillfällen 
 

Beslutsomgångar 2019 
● Nästa ansökningsomgång är inte utsatt ännu. Datum kommer troligtvis i 

december 
● Normalt är det 4 tillfällen per år 
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Exempel på frågor i ansökan  
 

● Uppgifter om årliga kostnader under 2019, 2020 och 2021 fördelat på personal, 

externa tjänster samt Investeringar, utrustning och material. 

● Uppgifter om hur åtgärden finansieras. 

● Uppgift om hur stor andel av åtgärdens totala kostnader som stödet söks för. 

● En lönsamhetskalkyl som bör innehålla beräknad återbetalningstid för 

investeringen, med och utan stöd. 

● Uppgift om åtgärdens tekniska livslängd, dvs antal år som investeringen 

förväntas vara i bruk och åstadkomma den förväntade minskningen av 
växthusgasutsläpp.  

● Uppgift om det underlag som använts vid beräkning av utsläppsminskning. 

● Vilken genomsnittlig årlig minskning av växthusgasutsläpp åtgärden 

åstadkommer i förhållande till om åtgärden inte genomförs. 

● Beskrivning av hur åtgärden bidrar till spridning av teknik och till 

marknadsintroduktion. 

● Beskrivning av åtgärdens effekter på andra miljömål vid sidan av 

miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan”.   

 

 
➜➜ Här kan du ladda ner hela frågeformuläret 
 
Eller titta under Naturvårdsverket / bidrag / Klimatklivet.  
Klicka på: 
“ Frågor och uppgifter som ska besvaras i KlivIT (pdf 59kB) “ 
 
 
 
Kostnaden för ansökan är 6.000:- fast avgift i Stockholms län. Vi har en 
resultatgaranti, får ni inte bidrag så betalar vi tillbaka pengarna. 
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