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Fossilfri skärgårdstrafik



Klimatklivet
 Ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen 

av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. 

 Bidrar till spridning av teknik och marknadsintroduktion.

 Har positiva effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning.

 Stödet har funnits sedan 2015 och pågår fram till år 2026.

 Alla förutom privatpersoner kan söka. 

 Stödnivån ligger mellan 30 – 70 procent.



Klimatklivet

 Stödet styrs av Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

 2-4 ansökningsomgångar per år.

 Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är 
prioriterade.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015517-om-stod-till-lokala_sfs-2015-517


Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ansvarar



Inkomna och beviljade ansökningar sedan 2015

 Över 10 000 ansökningar nationellt varav cirka 4700  beviljade.

 Totalt 9 miljarder har beviljats nationellt. 

 Över 80 procent av stödet till företag

 Stödet utgör i snitt 42 procent av investeringskostnaden

 Över 850 åtgärder beviljats i Stockholms län.



Exempel på åtgärderkategorier

Infrastruktur för elbilar 
och laddhybrider

Byte till fossilfritt 
bränsle i pannor

Minskade utsläpp 
inom jordbruket

Smarta lösningar för 
transporter

Infrastruktur för klimatsmart 
energianvändning

Bättre förutsättningar för 
biobränslen och vätgas



Klimatomställningen pågår i skärgården

Några nedslag av klimatklivsåtgärder som pågår i 
skärgården just nu….
 Publika laddstationer för elfordon

 Energikonvertering 

 Byte av fordon, t.ex. till elbåt

 Tankstationer för förnybara bränslen

 Produktion av biogas, inklusive vätgas



Publika laddstationer 

 Laddpunkter på parkering till ICA butik på Väddö i Norrtälje kommun

Väddö Kassen AB 

Stödbelopp: 295 890 kronor.

 4 nya laddpunkter på pendelparkering i Hemmesta samt 26 laddpunkter intill 
kommunhus.

Värmdö kommun 

Stödbelopp: 896 000 kronor i stöd.



Fordon och Transport

 Elektrisk bärplansbåt för passagerartrafik (taxibåt) 
i Stockholms skärgård i Österåker kommun

Nässlingen Treudda AB 

Stödbelopp: 2 723 893 kronor.  

 Elektrisk bärplansbåt för passagerartrafik (taxibåt) 
i Stockholms skärgård i Värmdö kommun 

Cascad Rederi AB

Stödbelopp: 2 485 126 kronor i stöd.  



Publika tankstationer för biodrivmedel och vätgas

 Vätgasproduktion från befintligt vindkraftverk 
på Ljusterö i Österåker kommun.
Strömberg Energi AB 
Stödbelopp: 8 316 750 kronor.

 Världens första obemannade marina 
tankstation för förnybart bränsle (HVO) i 
Lidingö.
Fossile free Marine Europe AB 
Stödbelopp: 4 344 307 kronor.



Andra ekonomiska stöd (www.leks.se)





Kontaktinformation: 
, tfn 010-223 15 21, 

e-post: rabail.junaid@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm
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