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Klimatklivet- uppgifter i ansökan om
stöd till tankstationer för förnybara
bränslen
I detta dokument sammanfattas uppgifter som behövs vid handläggningen av
ansökningar till Klimatklivet om stöd till tankstationer för förnybara
bränslen. 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.

BESÖK: STOCKHOLM

– VIRKESVÄGEN 2
– FORSKARENS VÄG 5, HUS UB
POST: 106 48 STOCKHOLM
T E L : 0 1 0 -6 9 8 1 0 0 0
F A X : 0 1 0 -6 9 8 1 6 0 0
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE
ÖSTERSUND

NATURVÅRDSVERKET
KLIMATKLIVET – UPPGIFTER I ANSÖKAN
OM STÖD TILL TANKSTATIONER

2019-07-18

Innehåll
INNEHÅLL

2

ANSÖKNINGAR FÖR TANKSTATIONER FÖR FÖRNYBARA BRÄNSLEN

3

Beskrivning av åtgärden ....................................................................................... 3
Avsättning ............................................................................................................. 3
Tillgång till biodrivmedel eller annat förnybart bränsle ....................................... 3
Lönsamhetskalkyl ................................................................................................. 3
Hållbarhetskriterier (för biodrivmedel) ................................................................. 3
Egen del av finansieringen och garantiförbindelse ............................................... 4

2

NATURVÅRDSVERKET
KLIMATKLIVET – UPPGIFTER I ANSÖKAN
OM STÖD TILL TANKSTATIONER

2019-07-18

Ansökningar om stöd till tankstationer
Vid handläggningen av ansökningar om stöd till tankstationer för förnybara bränslen
stöter vi ofta på samma typ av följdfrågor som kräver komplettering. Här följer några
saker som är bra att inkludera redan när ansökan om energikonvertering skickas in.
Detta för att försöka effektivisera handläggningen och inte behöva invänta
kompletteringar som kan finnas med redan från början.

Beskrivning av åtgärden
Beskriv åtgärden så detaljerat som möjligt avseende placering, hur långt processen för
bygglov gått och hur planerna för att få nödvändiga tillstånd ser ut. Beskriv en
detaljerad tidsplan och budget för åtgärden.

Avsättning
Ni kommer att behöva styrka uppskattad avsättning för bränslet, gärna genom
avsiktsförklaring eller motsvarande från framtida kunder och samarbetspartners.
Presentera förväntad såld volym samt kundunderlag så detaljerat som möjligt.

Tillgång till biodrivmedel eller annat förnybart bränsle
Beskriv och styrk tillgången till det förnybara bränslet samt den mängd ni beräknat att
sälja. Även här ser vi gärna avsiktsförklaring eller liknande från framtida leverantörer.
Vid ansökan om stöd till tankstationer för fordonsgas behöver ni ange sammansättningen av biogas och naturgas i procent. Beskriv också leveranssätt och distribution;
beskriv om tankstationen ska anslutas till gasnät eller om gasen kommer att
transporteras på flak.

Lönsamhetskalkyl
När ni beräknar lönsamheten, dvs. återbetalningstid, ser vi helst att ni använder vår mall
som ni hittar på vår hemsida. Bifoga den sedan i pdf-format till ansökan. Ni kan också
bifoga lönsamhetskalkyler enligt eget upplägg, men de behöver då innehålla samma
information som i vår mall.
Beskriv lönsamhetskalkylen så detaljerat som möjligt. Tänk också på att priset för
biodrivmedlet ska motsvara marknadspriset.

Hållbarhetskriterier (för biodrivmedel)
Bekräfta och styrk i ansökan att det drivmedel ni planerar att sälja i tankstationen möter
kriterierna för hållbara bränslen (Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen).
Mer information: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/
(Energimyndigheten)
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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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