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Naturvårdsverket, andra centrala myndigheter och Länsstyrelsen 
satsar nu på lokala och regionala klimatinvesteringar. Satsningen är 
en del av regeringens vårbudget. 2015 uppgår stödet till 125 miljoner 
svenska kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade 
för 2016 till 2018.

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal och regional nivå i 
Sverige. De investerade medlen ska ge största möjliga klimateffekt 
och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen i 
Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan 
på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade 
effekter av stödet. 

Har du en idé, liten som stor, på en åtgärd 
eller insats för att minska samhällets 
klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från 
klimatinvesteringsstödet! Genom smarta och 
innovativa lösningar kan vi minska utsläppen 
och gå mot ett mer klimatsmart samhälle.



Vilka initiativ kan få stöd?
Åtgärder som kan få stöd är konkreta 
klimatsatsningar inom till exempel 
transport, livsmedel, bostad, stads-
byggnad och energi. 

Vem kan söka? 
Alla förutom privatpersoner kan söka 
medel. 

Hur söker man? 
Du söker medel genom att skicka in 
din ansökan till din länsstyrelse. Vidare 
instruktioner finns på naturvardsverket.se 

När kan man söka? 
Du kan kontakta din länsstyrelse för att 
få stöd med din ansökan. Om du vill vara 
med i den första omgången kan du skicka 
in din ansökan till och med den 15 
september 2015. Det kommer att bli 
ytterligare något ansökningstillfälle och 
beslutstillfälle under hösten 2015. 

Hur får jag mer information?
På vår webbplats, naturvardsverket.se, kan 
du läsa mer om stödet. Mer information 
kommer för sökande under 2016–2018.  

Länsstyrelsen: lansstyrelsen.se
Naturvårdsverket: naturvardsverket.se  

För frågor om Naturvårdsverkets arbete 
med klimatinvesteringarna, kontakta:

 Carl Mikael Strauss
T: 010–6981651
E: carlmikael.strauss@naturvardsverket.se  

Ingela Hiltula 
T: 010–6981580 
E: ingela.hiltula@naturvardsverket.se



På 1280 dagar ska vi 
minska utsläppen och 

öka takten för ett 
klimatsmart Sverige – 

med lokala initiativ.

Sök klimat-
investeringsstöd 
och förverkliga 

dina idéer!

www.naturvardsverket.se


