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Klimatklivet
Klimatklivet är en del av statsbudgeten för 2017. Totalt fördelas 3,5 miljarder kronor under perioden
2015-2020, vilket tillsammans med stödmottagarnas investeringar innebär 8 miljarder till
klimatåtgärder på lokal nivå. Länsstyrelsen har i uppdrag att hantera ansökningarna till Klimatklivet,
medan Naturvårdsverket fattar beslut om vilka investeringar som ges stöd. Pengarna går till
klimatinvesteringar i exempelvis i kommuner, företag, bostadsrättsföreningar eller landsting. Det
gäller alla typer av klimatinvesteringar som energikonverteringar, laddstationer för elbilar, fjärrvärme
och minskade lustgasutsläpp.

Exempel på klimatåtgärder i Dalarna: PEAB minskar sina koldioxidutsläpp
Vid PEAB:s asfaltsverk vid Rällsjön arbetar man med den koldioxidsnåla asfalt som de fått
1125 000 kr från Klimatklivet. Bygg- och anläggningsföretaget PEAB har fått beviljat bidrag från
Klimatklivet för konvertering från fossil eldningsolja till bioolja i deras asfaltsproduktion på många
ställen i Sverige. De kallar asfalten ECO-asfalt och biooljan används vid torkning och upphettning av
stenmaterialet. Bioolja är en restprodukt från livsmedelsindustrin som är koldioxidneutral. Genom
dessa konverteringar på sina asfaltverk minskar PEAB totalt sina koldioxidutsläpp med 15 000 ton per
år, lika mycket som 10 000 bilar med en genomsnittlig årlig körsträcka på 1500 mil släpper ut på ett
år. Bara i Rällsjön sparas nu 1300 ton koldioxid per år.
Källa: Länsstyrelsen Dalarna 2017-06-01

Fakturering av medlemsavgifter och utredningsavgifter pågår
Fakturering av avgifter till Luftvårdsförbundet pågår. Enligt årsmötesbeslutet så är avgifterna
lika som föregående år. Medlemsavgiften är 1000 kr för alla. Utredningsavgiften är för
kommuner 55 öre per invånare, A-anläggningar 10 000 kr och B-anläggningar 6000 kr.
Utredningsavgiften är avgiften för vara med i samverkansområdet för kontroll av luftkvalitet.

Planerade styrelsemöten och studiebesök
Nästa styrelsemöte blir fredagen den 15 september på Länsstyrelsen.
Årets sista styrelsemöte blir fredagen den 24 november i Mora. Styrelsemötet kombineras med
studiebesök och möte med Moras kommunledning. Det blir tillfälle att titta närmare på årets
luftövervakning, diskussioner och information om genomfartsprojektet.
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