Sammanställning av
regeringens miljöstöd

Bidrag för avancerad rening av
läkemedelsrester i avloppsvatten
•
•
•
•
•

Nytt för 2018.
45 mnkr 2018, 50 mnkr 2019, 70 mnkr
2020.
Offentliga och privata aktörer kan söka
bidrag.
Naturvårdsverket fördelar stödet.
Bidraget kan sökas när en förordning är
beslutad, troligen under våren 2018.

Bidrag för att minska utsläpp av
mikroplaster
•
•
•
•
•

Nytt för 2018.
25 mnkr 2018 (kommer att gå att söka t.om.
2021).
Offentliga och privata aktörer kan söka
bidrag.
Naturvårdsverket fördelar stödet.
Bidraget kan sökas när en förordning är
beslutad, troligen under våren 2018.

Bidrag till kommuner för strandstädning
•
•
•
•
•

Nytt för 2018.
17 mnkr årligen 2018–2020.
Endast kommuner kan söka bidrag.
Naturvårdsverket fördelar stödet.
Bidraget kan sökas när en förordning är
beslutad, troligen under våren 2018.

Bidrag för sanering av förorenade
områden för att bygga bostäder
•
•
•
•

Infördes 2016 (300 mnkr årligen 2016 och
2017).
200 mnkr årligen från 2018.
Endast kommuner kan söka bidrag.
Naturvårdsverket fördelar stödet löpande.

Bidrag till stadsgrönska
•

•
•
•
•

100 mnkr 2018, 500 mnkr 2019, 550 mnkr
2020.
Endast kommuner kan söka bidrag
(medfinansiering med 50 procent krävs).
Boverket fördelar stödet.
En förordning träder i kraft den 1 februari
2018. En första utlysning kan ske först efter
det.

Stadsmiljöavtal
•
•
•
•
•

Infördes 2015 (500 mnkr årligen 2015–
2017).
1 mdkr årligen 2018–2029.
Bidraget kan sökas av kommuner och
landsting.
Trafikverket fördelar stödet.
En femte ansökningsomgång pågår 6/11
2017–2/3 2018.

Elbusspremie
•
•
•
•

Infördes 2016.
100 mnkr årligen 2018–2023 (50 mnkr
2016, 100 mnkr 2017).
Regionala kollektivtrafikmyndigheter och
trafikföretag som bedriver kollektivtrafik.
Statens energimyndighet fördelar stödet.

Klimatklivet
•
•
•
•
•

Infördes 2015.
1,7 mdkr 2018, 2 mdkr 2019, 3 mdkr 2020,
2,3 mdkr årligen 2021–2023.
Kommuner och andra aktörer.
Naturvårdsverket fördelar stödet.
Tre ansökningsomgångar är planerade
under 2018.

Klimatanpassning – Göta Älv
•
•
•
•

Nytt för 2018.
300 mnkr 2018–2020, varav 62 mnkr 2018.
Kommuner längs Göta älv.
Statens geotekniska institut fördelar stödet.

Nytt för 2018.
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Stöd till lokala vattenvårdsprojekt
(LOVA)

Stöd till lokala naturvårdsprojekt
(LONA)

•
•

•
•

•
•

•

•

Infördes 2009, ändrad from 2018.
Förordningen innebär att stöd får ges till
lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till
att nå miljökvalitetsmål som riksdagen
har fastställt med fokus på åtgärder mot
övergödning.
Högst 135 mnkr år 2018 (år 2017 var det
högst 75 mkr).
Kommuner och ideella organisationer kan
söka bidrag (max 90 respektive 80 procent
av den totala kostnaden beroende på typ av
åtgärd).
Länsstyrelserna betalar ut stödet
(Havs- och vattenmyndigheten har ett
vägledande ansvar och fördelar medel till
länsstyrelserna).
Olika länsstyrelser har olika tider för när
ansökan ska vara inlämnad.

•

•
•

•

Infördes 2003 (ändrad fr.o.m. 2018).
Ändringar i stödet fr.o.m. 2018 innebär
bl.a. ökade möjligheter att restaurera
och anlägga våtmarker i syfte att stärka
landskapets egen förmåga att hålla kvar och
balansera vattenflöden, eller öka tillskottet
till grundvattnet eller kunskapsuppbyggnad
inför åtgärderna.
Högst 200 mnkr årligen 2018–2020 för
våtmarksinsatser. Stöd kan ges med upp
till 90 procent av kostnaderna. För övriga
projekt ges max 50 procent av den totala
kostnaden i stöd.
Endast kommuner kan söka bidrag.
Länsstyrelserna betalar ut stödet
(Naturvårdsverket har ett vägledande
ansvar och fördelar medel till
länsstyrelserna).
Naturvårdsverket utarbetar för närvarande
ansökningstider.
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