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beslutade den 12 maj 2005.
Naturvårdsverket har beslutat att ändra allmänna råd (NFS 2003:13) till 1, 3,
5, 6 §§ och 11 § punkt 5, 8 och 11 i förordningen (2003:262) samt till 14 §
föreskrifterna om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram.

Till 1 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till
klimatinvesteringsprogram
Vilka växthusgaser som avses
Växthusgaserna för vilka bidrag till utsläppsminskning bör ges finns upptagna i bilaga A till Kyotoprotokollet. Dessa är koldioxid (CO2), metan (CH4),
dikväveoxid (N2O), ofullständigt fluorerade kolväten (HFC), fluorkarboner
(FC) och svavelhexafluorid (SF6).
Bidrag till åtgärder inom energiområdet
Bidrag kan ges till energiomställning och besparing av energi, för åtgärder
som minskar utsläppen av växthusgaser, minskar elanvändningen eller annan energianvändning eller främjar övergång till förnybar energi.
Bidrag ges inte till åtgärder eller delar av åtgärder som omfattas av systemet
för handel med elcertifikat.
Bidrag till åtgärder inriktade mot andra miljömål än målet ”minskad
klimatpåverkan”
Enligt förordningen får ett klimatinvesteringsprogram också i begränsad
omfattning innehålla åtgärder av särskild regional eller lokal vikt som bidrar
till att uppnå andra av riksdagen beslutade miljökvalitetsmål. Sökanden bör
motivera varför åtgärden är angelägen.
Bidrag till administration
Bidrag till programägarens kostnad för administration av programmet ges
med ett grundbelopp på 100 000 kr samt högst 2 procent av bidraget för
varje beviljad åtgärd, dock ej med mer än 40 000 kr per åtgärd. Som administrationskostnader räknas kostnader för programägarens uppföljning och
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Rättelse till AR-klimat_nfs_2005_8.pmd

1

2005-07-11, 13:25

1

NFS 2005:8

utvärdering av program och åtgärder, sammanställning av verksamhetsrapporter och slutrapport samt kostnader för auktoriserad revisor att göra
granskning enligt 19 § föreskrifterna.
- NFS 2004:2
Bidrag till vetenskaplig utvärdering
Utöver den utvärdering som åsyftas i 11§ punkt 11 förordningen kan bidrag
ges för en vetenskaplig utvärdering av klimatinvesteringsprogrammet, gärna
i samarbete med ett universitet eller en högskola.
En vetenskaplig utvärdering bör vara preciserad enligt följande:
- Syfte med utvärderingen
- Metodval
- Avgränsningar
- Tidplan och arbetsplan för genomförande av utvärderingen
- Organisation av utvärderingen (ansvarsfördelning)
- Involverade aktörer
- Planerad analys och användning av resultaten
- Spridning av resultat och erfarenheter av utvärderingen

Till 2 § förordningen (2003:262)
Det bör utvecklas metoder som är mer kostnadseffektiva än dagens metoder
för att konvertera hus som är uppvärmda med direktel till fjärrvärme. Energimyndigheten kommer att genomföra teknikupphandlingar för att stödja en
sådan utveckling. När teknikupphandlingarna har genomförts bör bidrag i
första hand ges till konverteringsteknik som kommit fram i dessa sammanhang.

Till 3 § förordningen (2003:262)
För varje folkbildnings- och informationsinsats bör följande redovisas
1. mål för insatsen (effektmål och när målet beräknas bli uppnått),
2. kopplingen mellan folkbildnings- och informationsinsatsen och åtgärd/
åtgärder i programmet,
3. hur folkbildnings- och informationsinsatsen har förankrats i kommunen,
4. målgrupper för folkbildnings- och informationsinsatsen,
5. metoder för att genomföra insatsen och nå målgrupper,
6. hur uppföljning och utvärdering av insatsen skall genomföras,
7. hur resultat och erfarenheter av insatsen skall spridas inom och mellan
kommuner och till andra delar av samhället och
8. hur insatsen skall finansieras.
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Sökanden bör också redovisa sådana informationsinsatser som genomförs
utan bidrag från stödet till klimatinvesteringsprogram. Detta är särskilt viktigt när det gäller information och folkbildning som riktar sig till allmänheten
och som har till syfte att höja kunskapsnivån och att påverka den enskildes
attityder och beteende i fråga om klimatpåverkan. Bidrag till folkbildningsoch informationsinsatser ges med högst 50 procent av kostnaderna.
- NFS 2004:13
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