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Klimatklivet- uppgifter i ansökan
om stöd till fordon
I detta dokument sammanfattas uppgifter som behövs vid handläggningen av
ansökningar till Klimatklivet om stöd till fordon. Ju mer komplettering som
krävs vid handläggningen, desto längre tid tar det att behandla ansökan. I
dokumentet tar vi upp några uppgifter som är bra att bifoga redan när
ansökan skickas in.
.
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Söka stöd för fordonsinvestering
Vid granskning av ansökningar om stöd till fordonsinvesteringar stöter vi ofta på
liknande följdfrågor som kräver komplettering. För att minimera handläggningstiden är
det bra om följande uppgifter skickas med redan vid ansökan.

Redovisa tidplan
Beskriv när beställning och leverans planeras och när i tid ni beräknar att kostnaderna
uppstår.

Styrkt merkostnad
Tydliggör vad som är merkostnaden, dvs. kostnadstillägget för klimatinvesteringen. För
en investering i en ny biogaslastbil utgör skillnaden mellan en ny ”fossil lastbil” och en
ny biogaslastbil merkostnaden. Stöd kan ges till en procentsats av merkostnaden.
Styrk merkostnaden med hjälp av till exempel offerter för de olika fordonstyperna, dvs.
offert för samma eller motsvarande fordonsmodell som drivs med fossilt bränsle
respektive offert för det fordon som ansökan gäller (exempelvis offert för en
diesellastbil tillsammans med offert för samma fordonsmodell som drivs av
fordonsgas.).

Körsträcka, bränsleförbrukning och livslängd
För att beräkna utsläppsminskningen är körsträckan en viktig del. Ni behöver kunna
styrka körsträcka. Bifoga därför körjournal för det/de fordon det nya fordonet ska
ersätta. Om körjournal inte finns att tillgå måste ni styrka beräknat körsträcka på annat
sätt.
Redovisa även bränsleförbrukningen (liter/mil) för det konventionella fordonet. Bifoga
gärna underlag som styrker er nuvarande bränsleförbrukning.
Ni ska också ange fordonets förväntade livslängd utifrån leverantörens uppgifter och
den förväntade körsträckan.

Gasblandning för gasfordon
Ange förväntad procentuell gasblandning av natur- och biogas för flytande fordonsgas
(LNG/LBG) eller komprimerad fordonsgas (CNG/CBG). Bifoga om möjligt underlag
som styrker den förväntade sammansättningen, exempelvis vid tillgång till 100 %
egenproducerad biogas.

Egen del av finansieringen och garantiförbindelse
Vid ansökan från små aktörer med stora investeringskostnader är det särskilt viktigt att
redovisa hur den egna delen av investeringskostnaden ska finansieras. Det kan även
krävas att andra bolag inom koncernen eller liknande går in med en garantiförbindelse
som förbinder dem att svara för ekonomiska anspråk avseende Klimatklivet. Om ni tror
att detta kommer att vara aktuellt kan det vara en bra idé att förbereda för det.
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