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Falkenbergs kommun
Mattias Hjort
311 80 Falkenberg

Beslut om bidrag från Klimatmiljonen Halland

Beslut
Länsstyrelsen beviljar bidrag med 200 000 kronor till Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) för projektet Utveckla användandet av vätgas som
fordonsbränsle i Falkenberg.
För beslutet gäller följande villkor:
 En lägesrapport ska lämnas senast 1 december 2013 och en slutrapport
ska lämnas efter projekttidens utgång, senast 1 december 2014.
Rapporterna ska innehålla ekonomisk redovisning och slutrapporten
även förväntade resultat avseende minskade utsläpp av växthusgaser.
 I information om projektet ska det framgå att det delfinansieras av
Länsstyrelsen.
 Länsstyrelsen har rätt att använda material från projektet, i sin helhet
eller i delar.
 Väsentliga ändringar i projektplanen ska skriftligt anmälas till
Länsstyrelsen. Om projektet avbryts eller inte kan genomföras som
planerat ska projektägaren omgående underrätta Länsstyrelsen.
 Medel som inte förbrukats i projektet ska återbetalas. Länsstyrelsen har
även rätt att kräva återbetalning av medel som använts felaktigt eller
beviljats på felaktig grund.
 Bidraget från Länsstyrelsen får inte användas i projekt som
delfinansieras av Energimyndigheten.
Redogörelse av ärendet
Länsstyrelsen har erhållit medel från Energimyndigheten för att konkretisera
och samordna arbetet med den regionala klimat- och energistrategin. En del av
medlen ska användas som bidrag till lokala och regionala aktörers medverkan i
vidareutvecklingen av den regionala klimat- och energistrategin. Tillsammans
med medel från det regionala tillväxtanslaget har Länsstyrelsen utlyst en miljon
kronor under namnet Klimatmiljonen för projekt som medverkar till att
förverkliga den regionala klimat- och energistrategin.
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Falkenbergs kommun har sökt 200 000 kr för projektet Utveckla användandet
av vätgas som fordonsbränsle i Falkenberg. Projektets syfte är att förbereda en
realisering av en tankstation för vätgas och användning av bränslecellsfordon.
En omställning av transportsektorn till förnybara bränslen, där vätgas är ett av
alternativen, är en av de viktigaste åtgärderna för en minskad klimatpåverkan i
Halland. Transporterna står för den största delen av länets utsläpp av
växthusgaser, bland annat på grund av den stora andelen fossila bränslen.
En del av projektet innebär att ta fram en vätgasstrategi för Halland vilket är en
konkretisering av den regionala klimat- och energistrategin och ett bra verktyg
för det kommande regionala arbetet med klimatomställning i länet.
I projektet kommer man att samverka med Falkenbergs Energi AB, Vätgas
Sverige och SP (Svensk Provningsanstalt). Projektet ingår även i ett EU/Interreg Nordsjöprojekt: HyTrEc (Hydrogen Transport Economy for the North
Sea Region), vilket möjliggör utbyte av erfarenheter med liknande arbetet i
Skottland, England, Tyskland, Belgien och Norge.
Projektet stärker regional konkurrenskraft och innovativa miljöer genom
samarbete mellan privat och offentlig sektor samt med transnationellt utbyte.
Utbetalning av bidrag
Utbetalning sker årligen i efterskott efter rekvisition, i samband med
rapportering. Projektägaren kan ansöka om förskottsutbetalning med maximalt
30 procent av beviljat stöd.
Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Lisbeth
Schultze, beslutande samt klimat- och energisamordnare Sofia Frising,
föredragande. I ärendet har även enhetschef för utvecklingsenheten Lovisa
Ljungberg deltagit.

Lisbeth Schultze
Sofia Frising
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