
Klimatfondens årliga mål är att fatta finansieringsbeslut 
som uppgår till 80 M€, vilket betyder ca 10–15 beslut per år. 

Vi tar en minoritetsroll (dvs. vår finansieringsandel är min-
dre än 50% av finansieringen), och det maximala beloppet för 
offentlig finansiering måste vara mindre än 70%.

Finansieringsobjekt får vara privata eller offentligt ägda, 
samt privata och offentligt samägda (s.k. PPP-objekt, pub-
lic-private-partnerships).

Vår finansiering är huvudsakligen i form av kapitallån och 
prissätts med hjälp av den EU:s referensräntetabell och som 
fastställer minimiräntan på basis av den företagets kreditklassi-
ficering. Kapitallånet kombineras med en avkastningsandel som 
brukar bestå av en räntepremie som överskrider minimiräntan, 
bytesrätt och/eller ett vinstandelsvillkor. Vi kan också delta med 
andra kapitalinstrument, men vi beviljar inte stöd.

Klimatfonden kan också verka via specialplaceringsfon-
der och andra specialfinansieringsinstrument även om det inte 
är fondens primära verksamhet, ifall fondens kriterier uppfylls.

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa 
klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen.

Vi strävar efter att uppnå samhälleliga effekter i stället för att maximera avkastningen 
av vår egen verksamhet. Därför finansierar vi objekt av betydande storleksklass där vår 
finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala 
eller tidigare än med annan finansiering. 

Det enklaste sättet att visa intresse för finansieringen är via 
kontaktformuläret på vår webbsida, varefter vi kommer att 
kontakta dig. Normalt utgår finansieringsprocessen från 
första diskussioner till en mera detaljerad analys genom 
några styrelsemöten och i slutändan besluter Klimatfondens 
styrelse om finansieringen. När analysen fördjupas 

involveras ofta externa experter i arbetet, och kunden själv 
förväntas också vara aktiv, till exempel med att bedöma 
finansieringsobjektets kompatibilitet med klimatfondens 
kriterier. Finansieringsprocessen i sin helhet tar vanligtvis 
några månader. 

Finansiering

Finansieringskategorier
Klimatfonden koncentrerar sin verksamhet på två finansieringskategorier: kommersiella skalningar av klimatlösningar (vår 
finansieringsandel 2–20 M€) och plattformar som möjliggör utsläppsminskningar (1-10M€). Klimatfonden kan också delta 
i finansieringen med större belopp. Ifall Klimatfondens investering överstiger 20 M€, krävs beslut av det finanspolitiska 
ministerutskottet. Nedan finns det några exempel på våra typiska finansieringsobjekt.

Kriterier för finansiering 
Vår finansieringsverksamhet styrs av tydliga effektmål. Tre tröskelvillkor måste uppfyllas för varje placering, innan den slutliga 
jämförelsen och valet av objekt görs utifrån effektmålen. Vårt team hjälper våra kunder under finansieringsprocessen. 

Finansieringsprocess i ett nötskal

Vill du veta mera om oss 
och vår finansiering?  
Ta gärna kontakt med oss!

Kommersiell skalning av klimatlösningar

Tröskelvillkor 
1. Trovärdig plan för återbetalning 

av investeringen
2. Med finansieringen av 

Kilmatfonden genomförs 
investeringen överhuvudtaget, sker 
tidigare eller i större utsträckning

3. Do no significant harm princip 

Genomslagskrafts-
kriterier  

• Potential för utsläpps-
minskningar 

• Produktivitets- och  
affärspotential  

Anläggningsinves-
teringar
Skalning av kom-
mersiella klimatlös-
ningar i industriella 
skala

Fysisk infrastruktur
Fysisk infrastruktur som utnyttjas 
av flera aktörer och som möjliggör 
utsläppsminskningar och/
eller skalbar klimatrelaterad 
affärsverksamhet

Skalning av idrifttag-
ning av fysiska lösningar
Påskyndande av idrift-
tagning av existerande 
kommersiell klimatlös-
ning

Kommersiell skalning 
av digitala lösningar
Betydande kommer-
siell utvidgning av en 
digital klimatlösning

Digitala plattformar
Digital plattform som utnyttjas av 
flera aktörer och som möjliggör 
utsläppsminskningar och/
eller skalbar klimatrelaterad 
affärsverksamhet

Plattformar som möjliggör utsläppsminskningar

Andra kriterier, t.ex. 

• Naturresurser och cirkulär ekonomi 
• Bevarandet av den biologiska 

mångfalden 
• Exportpotential 
• Social rättvisa 
• Kopplingen till EU-finansiering 
• ... och andra lämpliga effekter

→ +

1–10 M€2–20 M€
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Dessutom undersöker utvärderingsprocessen av Klimatfonden projektens överensstämmelse med EU:s förordning om hållbar finansiering.  


