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Beslut om klimatinvesteringsstöd
Beslut
Naturvårdsverket beslutar att Ekerö Vasa Värme AB (559176-1373) beviljas
klimatinvesteringsstöd om 30 000 000 kronor för åtgärden ”Etablering av
närvärme i Ekerö centrum”. Det slutligt fastställda stödet kommer som mest att
uppgå till 50 procent av åtgärdens stödberättigande kostnader (men aldrig mer än
ovanstående beslutat belopp).1
Villkor
1. Allmänna villkor för stödet
1.1. Vi betalar ut 35 procent av beviljat stödbelopp efter beslut om stöd.
Utbetalning kommer att ske till det bankgiro ni har uppgett i ansökan.
Därefter betalas 40 procent av stödet ut genom en delutbetalning efter
att er andra lägesrapport har godkänts av Naturvårdsverket. Resterande
belopp betalas ut när vi godkänt er slutredovisning.
1.2. Ni ska genomföra åtgärden så som ni har angett i ansökan och i
eventuella kompletteringar av ansökan.
1

I er ansökan om stöd från Klimatklivet har ni lämnat en uppskattning av era
investeringskostnader. Stödbeloppet grundar sig på denna uppskattning. Naturvårdsverket
kommer slutligen att fastställa stödbeloppet i samband med er slutrapportering. Stödbeloppet kan
då komma att justeras ned i enlighet med ovanstående procentsats.

B E S ÖK : S T O C KH O L M

– V AL H A L L A V Ä GE N 1 9 5
– F OR S K AR E NS V Ä G 5 , HU S UB
P O S T : 1 0 6 4 8 S T OC K H O LM
TE L : 0 1 0 -6 9 8 1 0 0 0
F A X : 0 1 0 -6 9 8 1 0 9 9
E - P OS T : R E G IS T R AT O R @ N AT U R V AR DS VE R KE T . S E
I N TE R NE T : WW W . N A T UR V AR DS VE R KE T . S E
ÖS TE R S U ND

2(7)

NAT URVÅRDSVERKET

1.3. Åtgärden ska vara slutförd senast den 31 juli 2021.
1.4. När ni informerar om åtgärden ska det framgå att den delfinansieras av
Naturvårdsverket.
1.5. Naturvårdsverket har rätt att använda uppgifter om åtgärden för
informationsspridning.
2. Läges- och slutrapportering
2.1. En lägesrapport ska skickas in till er länsstyrelse var sjätte månad från
och med åtgärdens startdatum. Den första lägesrapporten ska innehålla
en tid- och aktivitetsplan för genomförandet av åtgärden. Till
lägesrapporten ska ni även bifoga redovisningsunderlag i form av
exempelvis
 utdrag ur huvudbok eller
 verifikationslistor som visar upparbetade kostnader.
Läs mer om hur kostnader ska redovisas i bilagan till detta beslut.
2.2. En slutrapport ska skickas till er länsstyrelse senast tre månader efter att
åtgärden är slutförd. När länsstyrelsen yttrat sig över slutrapporten
kommer Naturvårdsverket att ta ställning till vilka kostnader som är
slutligt stödberättigande.
2.3. Ni har fått mer än 500 000 kronor i stöd. Ni ska därför även skicka in ett
revisorsintyg från godkänd eller auktoriserad revisor tillsammans med er
slutredovisning. Revisorn ska intyga att era redovisade kostnader




har uppstått under perioden för åtgärdens genomförande,
är verifierade och betalda och
avser den beviljade åtgärden.

Revisorn ska även intyga att ni redovisat i enlighet med god
redovisningssed i Sverige och att ni har genomfört åtgärden i enlighet
med villkoren i detta beslut.
2.4. Utöver de uppgifter som ni lämnar i läges- och slutrapporter ska ni även
lämna ut uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av stödet
i övrigt i de fall vi efterfrågar det. Ni ska även låta Naturvårdsverket
eller länsstyrelsen ta del av handlingar och/eller besöka åtgärden på plats
om det krävs för en sådan uppföljning.
3. Anmälan om ändrade förhållanden
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3.1. Ni ska så snart som möjligt komma in med en skriftlig redogörelse till
Naturvårdsverket ifall något av följande förhållanden ändras:
 Åtgärdens genomförande ändras
 Åtgärden genererar högre eller lägre intäkter än vad ni angett i
ansökan
 Er organisation och/eller era organisationsuppgifter ändras
 Projektet avbryts eller inte kan genomföras som planerat
 Investeringskostnaden visar sig avvika från vad ni har angett i
ansökan i betydande utsträckning
Ni ska märka samtliga handlingar med aktuellt ärendenummer (se högst upp till
höger på första sidan) och skicka in dessa, gärna via e-post, till ansvarig
handläggare.
4. Återbetalning och återkrav
Vi har rätt att ta tillbaka ert stöd (helt eller delvis) i följande situationer:
4.1. Ni har inte använt stödet inom beslutad period.
4.2. Ni har använt stödet till andra kostnader än vad ni har fått stöd till.
4.3. Ni har avbrutit eller kommer inte genomföra projektet som planerat.
4.4. Ni har inte genomfört åtgärden.
4.5. Åtgärden har blivit mer lönsam än vad ni angett i ansökan på så sätt att
åtgärden inte skulle ha fått stöd (helt eller delvis) från första början.
4.6. Klimatnyttan2 visar sig avvika från vad ni har angett i ansökan i
betydande utsträckning.
4.7. Ni har fått stöd för moms som ni inte har rätt till. Kostnader för moms är
inte alltid stödberättigande. Läs mer om moms i bilagan ”Hur kostnader
ska redovisas” på sista sidan till detta beslut.
4.8. Ändringar av er organisation riskerar er kapacitet att genomföra
åtgärden.
5. Garantiförbindelse
För det fall att ni saknar ekonomisk förmåga att fullfölja er
återbetalningsskyldighet kan Naturvårdsverket enligt ingångna
garantiförbindelser rikta anspråk om återbetalningar och återkrav mot Vasa
Värme Holding AB med organisationsnummer 556962-2508 och Ekerö
kommun med organisationsnummer 212000-0050.
Upplysning
Utöver vad som framgår av villkor 4.1 – 4.8 ovan finns bestämmelser i
klimatklivsförordningen som i övrigt reglerar återkrav m.m.

2

Med klimatnytta menar vi utsläppsminskning per investerad krona

NAT URVÅRDSVERKET

4(7)

Rätt att inte betala ut stöd
Om någon/några av följande omständigheter framkommer efter att ni fått detta
beslut så kan Naturvårdsverket bestämma att inte betala ut ert stöd:
1. Om ni angett oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att ni fått ett
felaktigt eller för högt belopp,
2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och ni skäligen
borde ha insett detta,
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och ni borde ha insett
detta, eller att
4. villkoren för stödet inte har följts.
Detta framgår av 22 § klimatklivsförordningen.
Återbetalning och återkrav
Om vi har betalat ut stöd till er trots att något av ovanstående varit aktuellt så
blir ni återbetalningsskyldiga. Vi kan då besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stödet tillsammans med ränta.
Detta framgår av 23 § klimatklivsförordningen.
Skäl för beslutet
Aktuella bestämmelser
Klimatklivsförordningen
Naturvårdsverket får bevilja ekonomiskt stöd till åtgärder som ger minskade
utsläpp av växthusgaser. Det framgår av 1 § klimatklivsförordningen.
Stödet ska först och främst ges till de åtgärder som ger störst varaktig minskning
av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Det framgår av 4 § i samma
förordning.
Stöd får inte ges till en åtgärd som bl.a. har påbörjats innan beslut i frågan om
stöd har fattats. Det framgår av 7 § 3 i samma förordning.
Stöd till företag får endast ges i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder
som bl.a. anges i kapitel 1 och i någon av artiklarna 36–41, 46–49, 56,
56a.1, 56a.3–14, 56b och 56c i kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014. Stödet får uppgå till högst 70 procent av företagets
investeringskostnad. Det framgår av 8 § första stycket 1 samt 8 § andra stycket i
samma förordning.
Naturvårdsverket prövar ansökningarna och beslutar om stöd. Det framgår av
16 § i samma förordning.
Statligt stöd till företag
En myndighet får ge statligt stöd till företag eller organisationer som regelbundet
driver ekonomisk verksamhet för klimatinvesteringar under förutsättning att
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vissa villkor är uppfyllda. Villkoren framgår av kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen).
Naturvårdsverkets bedömning
Naturvårdsverket beslutade den 20 februari 2018 om klimatinvesteringsstöd för
åtgärden ”Etablering av närvärme i Ekerö centrum. Åtgärden hade inte påbörjats
innan Naturvårdsverkets beslut om klimatinvesteringsstöd. Inför beslutet har
Länsstyrelsen i Stockholms län yttrat sig. Länsstyrelsen ansåg att åtgärden gick i
linje med länets regionala energi- och klimatstrategier.
Ekerö kommun har därefter inkommit med ansökan om byte av stödmottagare
till Ekerö Vasa Värme AB med anledning av att det är Ekerö Vasa Värme AB
som ska genomföra åtgärden.
Ekerö kommun har uppgett att den totala investeringskostnaden beräknas uppgå
till 60 000 000 kronor. Utifrån inkomna uppgifter och Naturvårdsverkets
beräkningar hör åtgärden till de som uppvisar störst varaktig minskning av
växthusgasutsläpp per investeringskrona. Naturvårdsverket bedömer också att
ansökan i övrigt uppfyller de krav som anges i klimatklivsförordningen.
Genom ansökan om byte av stödmottagare har parterna visat att de är överens
om att Ekerö Vasa Värme AB övertar ansvaret för genomförandet av åtgärden. .
Ekerö Vasa Värme AB har intygat att bolaget har samma syfte och mål med
klimatinvesteringen som Ekerö kommun. Ekerö Vasa Värme AB kommer
därmed att genomföra klimatinvesteringen såsom Ekerö kommun angett i sin
ansökan om klimatinvesteringsstöd.
Naturvårdsverket bedömer att den ansökta åtgärden fortfarande uppfyller förutsättningarna i 8 § klimatklivsförordningen och kapitel 1 samt artikel 46 i
gruppundantagsförordningen samt att Ekerö Vasa Värme AB lämpligen kan
överta den aktuella åtgärden och ansvaret för att genomföra den.
Vid sådana förhållanden anser Naturvårdsverket att Ekerö Vasa Värme AB kan
beviljas klimatinvesteringsstöd för åtgärden. Stödet kan bestämmas till maximalt
30 000 000 kronor.
Övriga upplysningar
Ni kan behöva tillstånd (exempelvis enligt miljöbalken eller plan och bygglagen)
för att kunna genomföra åtgärden. Notera att denna typ av tillstånd inte ingår i
detta beslut utan ni måste fortfarande söka detta separat hos respektive ansvarig
myndighet.
Överklagande
Detta beslut om klimatinvesteringsstöd kan inte överklagas.
_______
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Detta beslut har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har ställföreträdande generaldirektören Kerstin
Cederlöf, tillförordnade avdelningschefen Fredrik Hannerz, enhetschefen Carl
Mikael Strauss, projektledaren Nanna Wikholm samt handläggaren Martin Boije
deltagit. Tillförordnad avdelningschefen Fredrik Hannerz har varit föredragande.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Björn Risinger
Fredrik Hannerz
Kopia till:
Länsstyrelsen i Stockholms län (diarienummer 423-46271-2017)
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Bilaga - hur kostnader ska redovisas
Ni ska redovisa era upparbetade kostnader i lägesrapporterna. Ni ska endast
redovisa de kostnader som syftar till att uppnå åtgärdens mål. Det innebär att
kostnaden ska




vara nödvändig för genomförandet av åtgärden,
ha uppstått under tiden för detta beslut och slutdatum för
genomförandet av åtgärden och
vara betald när åtgärden slutredovisas.

Vi ska kunna läsa åtgärdens alla transaktioner i redovisningen. Kostnaderna för
åtgärden ska vara tydligt avgränsade från den ordinarie verksamheten. Detta får
inte medföra att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts.
Kostnader för genomförandet av åtgärden ska vara fastställda i enlighet med era
vanliga redovisningsprinciper och med god redovisningssed. Ni ska kunna
styrka alla kostnader genom exempelvis




fakturor,
bokföringsunderlag eller
verifikationshandlingar med likvärdigt bevisvärde.

Era kostnader för moms kan vara stödberättigande. Moms är en stödberättigande
kostnad när den inte får dras av eller återbetalas som ingående moms. Om moms
är en slutlig kostnad för er ska ni redovisa momsen som en kostnad i läges- och
slutrapporterna.
Kontakta Skatteverket om ni har frågor kring er åtgärd och moms.
Om det bedöms vara nödvändigt kan Naturvårdsverket komma att begära in
ytterligare redovisningsunderlag i form av exempelvis fakturakopior och andra
verifikat som styrker de upparbetade kostnaderna. Naturvårdsverket kan också
initiera egna revisioner.

