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Denna rapport är skriven med utgångspunkt från att läsarna överväger att introducera
fordonsgas i ett område där infrastruktur saknas.
Tänkbara läsare är idébärare, konceptskapare, utredare, beslutsfattare (offentliga och
privata), investerare med flera vilka är engagerade i att förbereda för och skapa en väl
fungerande marknad och infrastruktur för fordonsgas.
I rapporten visas exempel på styrmedel och stöd inom området fordonsgas.
Sammanställningen är inte komplett. Syftet med den är att uppmärksamma läsarna på att
styrmedel och stöd kan ha många former och finnas på flera olika nivåer och därmed
administreras av många olika aktörer. Det är viktigt att i varje enskilt fall ta reda på vilka
stöd och styrmedel som kan vara aktuella eftersom de har stor påverkan på
projektekonomin. Denna rapport är skriven med ett svenskt perspektiv men avsikten är
att den ska kunna användas även utanför Sverige.
Begreppet fordonsgas används här som ett samlingsnamn för naturgas och biogas. Som
bekant är naturgas ett fossilt bränsle med lägre påverkan på klimat och miljö än bensin
och diesel. Biogas har samma kemiska sammansättning som naturgas men är framställd
på ett sådant sätt att den ingår i kretsloppet varför dess påverkan på klimat och miljö är
ännu lägre än naturgasens.
Utöver naturgas och biogas finns ett antal andra gaser lämpliga för fordonsdrift. Dessa
behandlas dock inte här.
Ytterligare information finns att hämta på www.biogac.se
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1. EU:s mål för alternativa bränslen inklusive
fordonsgas
Europa är starkt beroende av importerad olja. Oljeberoendet påverkar den europeiska
ekonomin genom att huvuddelen av oljan importeras. Oljetillgången är till stor del
beroende av politiskt instabila regioner vilket påverkar försörjningstryggheten.
Klimatförändringarna och risken för global uppvärmning till följd av ökade utsläpp av
koldioxid, andra växthusgaser och partiklar är grunden för EU:s mål att ersätta fossila
bränslen med förnybara alternativ.
Huvuddelen av oljeberoendet står transportsektorn för. Alternativa bränslen med lägre
koldioxidutsläpp behövs för att gradvis fasa ut fossila bränslen inom transportsektorn.
EU har i direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
(2009/28/EG) fastställt obligatoriska mål för alla medlemsstater för andelen energi från
förnybara källor med syftet att unionen senast 2020 ska uppnå en andel på minst 20 %
energi från förnybara källor och en andel på 10 % förnybar energi för användning
specifikt i transportsektorn. Direktivet införlivades i medlemsstaternas lagstiftning senast
den 5 december 2010.
I det nyligen beslutade direktivet för infrastruktur för alternativa bränslen (2014/94/EU)
fastställs en ”gemensam åtgärdsram för utbyggnad av alternativa bränslen inom unionen i
syfte att minimera transporternas oljeberoende och minska deras inverkan på miljön”.
Direktivet ska omsättas i nationella handlingsplaner senast år 2016.
I direktivet slås fast att det finns flera alternativa bränslen som kan användas för att
minska oljeberoendet. Här nämns bland annat el, väte, naturgas och biometan1.
I direktivet nämns en lång rad åtgärder som ska omsättas i de nationella
handlingsplanerna bland dem åtgärder för distribution av naturgas och biometan.2

Det som kallas naturgas är ett fossilt bränsle med samma kemiska egenskaper som biometan som är
förnybart och framställt från rötning av avfall, gödsel etc eller genom andra kemiska processer.
2 Naturgas kan distribueras i flytande form, LNG, eller komprimerad CNG. Biometanets motsvarigheter
brukar benämnas LBG och CBG. Dock innehåller dagens kommersiella CNG och ibland även LNG en
viss mängd biometan. Eftersom naturgas och biometan har samma kemiska sammansättning gör direktivet
egentligen inte någon skillnad på dessa eftersom infrastrukturen förutsätts vara densamma.
1
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I direktivet sägs att det idag finns ca 3 000 tankställen för naturgas inom unionen och att
dessa skulle kunna kompletteras förutsatt att ”gaskvaliteten är ändamålsenligt hög för att
gasen ska kunna användas i nuvarande och högteknologiska gasfordon”.
I direktivet konstateras att det befintliga naturgasnätet ”skulle kunna kompletteras med
lokala tankstationer som använder lokalt tillverkad biometan”.
I direktivet (artikel 6) sägs att medlemsländerna ska ”se till att ett lämpligt antal CNGtankstationer blir tillgängliga för allmänheten” dels till 2020 främst i stadsbebyggelse och
dels till 2025 för att säkerställa att CNG-motorfordon kan köras ”åtminstone längs med
det befintliga TEN-T-stomnätet”.
Vidare framgår det av direktivet att medlemsstaterna genom sina nationella
handlingsprogram bör se till att det finns CNG-tankstationer tillgängliga för allmänheten
som tar hänsyn till fordonens räckvidd. Som riktmärke bör ”det genomsnittliga avståndet
mellan tankstationerna vara ca 150 km”. För LNG som är avsett för tunga motorfordon
gäller riktmärket att ”det genomsnittliga avståndet mellan tankstationerna bör vara ca 400
km”.
EU vill således främja övergång från oljeberoende till alternativa bränslen. Utfasningen
av olja kommer enligt EU att kräva att man satsar på flera alternativa bränslen som
kompletterar varandra.
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2. Exempel på styrmedel och stöd
2.1

Avsikten med denna presentation

I det följande ges exempel på styrmedel och stöd inom området fordonsgas. Styrmedel och
stöd förändras över tiden varför presentationen här inte gör anspråk på att vara
komplett.
Avsikten med presentationen är att uppmärksamma läsarna på att styrmedel och stöd kan
se olika ut, rikta sig till olika delar i värdekedjan och hanteras på flera olika nivåer i de
politiska systemen och därmed administreras av flera olika aktörer.
Det är viktigt att i varje enskilt fall ta reda på vilka styrmedel och stöd som kan vara
aktuella eftersom de har stor påverkan på projektekonomin.

2.2

EU-direktiv

EU utfärdar normalt direktiv vilka som regel omsätts i nationell lagstiftning. Direktiven
har oftast sin grund i strategier eller policies som tas fram av EU-kommissionen.
Exempel på EU-strategier är bland andra strategin för hållbar utveckling ”Europa 2020”
och EU:s vitbok om transporter ” Färdplan för ett gemensamt europeiskt
transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”. Ofta
genomförs både direktiv och strategier genom att medlemsländerna åläggs att utforma
handlingsplaner för genomförandet. Bakom stöden eller styrmedlen finns oftast mål och
strategier på EU-nivå och/eller på nationell och regional nivå.
Exempel på direktiv som har direkt och indirekt påverkan på fordonsgasanvändningen
är:







Direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel (KOM
2013:18). Direktivet ska främja användningen av fordon som drivs med
alternativa drivmedel såsom el- och gasbilar.
Direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva fordon.
Direktivet avser främjande av rena och effektiva vägtransporter.
Energiskattedirektivet 2003/96/EG. Detta direktiv utgör ett ramverk för
beskattning av energivaror och bränslen. Det pågår arbete med att ta fram ett
reviderat direktiv.
Förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG. Detta direktiv avser utökad användning av
förnybar energi. I direktivet ingår bindande krav för varje medlemsland att till år
2020 ha minst 10 % förnybar energi i transportsektorn. Det pågår arbete med att
ta fram ett reviderat direktiv.
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Bränslekvalitetsdirektivet 2009/30/EG Artikel 7a. Här sägs att
växthusgasutsläppen ska minskas med 6 % till år 2020. Det pågår arbete med att
ta fram ett reviderat direktiv.
Svaveldirektivet 2012/33/EU (tillägg till 1999/32/EC). Direktivet, som är en
tillämpning av en internationell överenskommelse i FN-organet IMO (MARPOL
Annex VI), ska minska sjöfartens svavelutsläpp genom att bränslena får innehålla
högst 0,1 viktprocent svavel, inom Östersjön och Nordsjön (det s.k SECAområdet). På kort sikt leder det till en övergång till lågsvavlig olja (marin diesel)
men förväntas också leda till satsningar på LNG och metanol som bränslen inom
sjöfarten.

2.3

Exempel på EU-stöd

2.3.1 Fonden för ett sammanlänkat Europa - Connecting Europe
Facility (CEF)
CEF-programmet är EU:s finansieringsinstrument för infrastruktur och genomförande
av målen i direktivet för TEN-T nätverket (EU 1315/2013). Totalt är det c:a 26 Miljarder
Euro som kommer att fördelas under perioden 2014 - 2020. Programmet har ett antal
olika prioriteter som stöder planering och byggnationer av järnvägar, hamnar, broar och
tunnlar men också satsningar på alternativa bränslen och innovationer inom
transportområdet. Utlysningar om medel kommer preliminärt att vara en gång per år. För
innovativa satsningar på biogas och andra alternativa bränslen kan man som regel få 50
% finansiering från EU. Ansökan sker i konkurrens och i genomsnitt 20-30 % av alla
ansökningarna beviljas. Mer information finns på:
ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport
2.3.2 Horisont 2020
Detta är EU:s forsknings- och innovationsprogram som ger stöd till en mycket stor
mängd tematiska områden. Alternativa bränslen för transporter, inklusive biogas kan få
stöd från delprogrammet ”Smart, green and integrated transport”. Även
informationskampanjer och storskaliga demonstrationsprojekt för att förbättra
acceptansen av ny teknik och göra medborgarna mer informerade kan få stöd via
Horisont 2020.
Utlysningar om ansökningar sker flera gånger per år men är hårt styrda av tvååriga
arbetsprogram. För forskningsprojekt är EU:s finansiering 100 % (+ 25 % för
overheadkostnader). Innovationsprojekt har 75 % finansiering för privata företag och
100 % för universitet och offentliga myndigheter. Ansökningarna sker i konkurrens och
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beroende på område är det mellan 5-20 % av ansökningarna som beviljas. Mer
information finns till exempel på:
www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-20201/Samhalleligautmaningar/Smarta-grona-och-integrerade-transporter/ och
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
2.3.3 EU:s Interregionala program – InterReg
InterReg är EU:s program för transnationellt samarbete mellan regioner. Det vänder sig
framförallt till offentlig sektor men även privata företag kan delta. Det finns en stor
mängd geografiska delprogram och Sverige omfattas av totalt 13 geografiska program.
Ansökan görs till regionala programmyndigheter för respektive program. De flesta
program har utlysningar 1-2 gånger per år. EU:s medfinansiering varierar mellan 50-75 %
beroende på program. InterReg-programmen finansierar främst gemensam planering och
utveckling samt erfarenhetsutbyte, och endast i begränsad utsträckning investeringar. I
flera program är möjligheterna goda att söka för projekt för hållbara transporter och
alternativa bränslen. Mer information och länkar till programmen finns på:
http://interreg.tillvaxtverket.se/program.4.1139e41f134c7946d848000363.html
2.3.4 Strukturfonderna
EU:s strukturfonder (regionala fonden) är en god möjlighet att söka medel för
finansiering av lokala och regionala projekt för alternativa bränslen, t.ex tankinfrastruktur
för biometan. Detta gäller dock endast de fyra nordligaste länen. För södra Sverige kan
man söka för klimatåtgärder av olika slag men inte direkt relaterat till transporter, till
exempel tankinfrastruktur. Programmen administreras av Tillväxtverket och
konkurrensen är inte lika hård som i de program som styrs direkt av EU-kommissionen.
Medfinansieringen från EU är 50 %. Strukturfonderna vänder sig främst till offentlig
sektor men privata företag är också välkomna som partners i projekt. Man måste dock
alltid ha någon form av regional eller nationell medfinansiering. Mer information finns
på:
http://eu.tillvaxtverket.se/
2.3.5 Övriga EU-program
Det finns en mycket stor mängd EU-program och för många är åtgärder inom miljö- och
energi prioriterade områden. Det kommer dessutom ibland nya program och
finansieringsformer. Länkar till de flesta program finns på:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
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2.3.6 Utlysningar
Kommissionen skjuter till pengar i form av bidrag för att stödja projekt eller
organisationer som arbetar för EU:s intressen eller som bidrar till att genomföra ett EUprogram eller en EU-strategi. Bidragen söks genom att projektförslag lämnas in när en
ansökningsomgång utlysts.
Varje fond har detaljerade regler för hur medel ska fördelas och vad den som söker
måste uppfylla för att kunna få bidrag. Det är därför helt nödvändigt att läsa dessa för att
få en uppfattning om vilka stöd som passar bäst i det enskilda projektet. En grundregel är
att projekt som beviljas stöd ska bidra till utveckling, tillväxt och ”Europeiskt mervärde”,
dvs att goda exempel kan spridas till en större marknad.

2.4

Exempel på svenska lagar och förordningar

I Sverige finns en rad styrmedel och stöd med bäring på fordonsgasverksamhet:









Lag (1994:1776) om skatt på energi. I lagen regleras energiskatt, koldioxidskatt
och skattebefrielse för biodrivmedel. Naturgas till fordonsdrift är undantagen
från energiskatt och har en i förhållande till andra fossila bränslen (och även
naturgas för andra ändamål) lägre koldioxidskatt. Biogas har i nuläget full
skattebefrielse från energi- och koldioxidskatter. Därtill kommer att el och
bränslen som används när biogas framställs är befriade från energi- och
koldioxidskatt.
I Sverige tillämpas den så kallade Grön Gas Principen som följer av lagen om
skatt på energi. Principen innebär att när en viss mängd naturgas tankas vid ett
tankställe kan den anses vara biogas och beskattas som biogas om motsvarande
mängd biogas tillförts systemet. Principen kan endast användas på biogas i
gasform som levereras via rörledning.
Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen. I lagen regleras vad som krävs för att biodrivmedel och flytande
biobränslen ska uppfylla hållbarhetskriterierna i förnybarhetsdirektivet.
Drivmedelslagen (2011:319) innehåller regler om minskade utsläpp av
växthusgaser från drivmedel.
Förordning (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution
och användning av biogas och andra förnybara gaser. Förordningen innehåller
stöd till projekt som bidrar till ökad produktion, distribution och användning av
biogas. Stödet hanteras av Energimyndigheten och är ett
marknadsintroduktionsstöd för ny och effektiv teknik. Varje projekt kan få högst
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25 miljoner kronor och bidraget får maximalt utgöra 45 procent av
merkostnaderna för projektet.
Investeringsstöd till gårdsbaserad biogas (EU:s landsbygdsprogram). Syftet är öka
produktion av gårdsbaserad biogas. Stödet administreras av Jordbruksverket.
Metanreduceringsstöd. Syftar till att främja biogasproduktion från gödsel. Stödet
kan utgöra upp till 20 öre/kWh producerad energi från stallgödsel. Det finns ett
maxbelopp som kan ges i stöd per anläggning. Maxbeloppet bestäms årligen av
Jordbruksverket och är beroende av det aktuella årets budget samt av antalet
sökande.
Vägtrafikskattelagen innehåller en miljöbilsdefinition som innebär att personbilar,
lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen och
som tas i bruk för första gången i Sverige undantas från fordonsskatt i fem år
från det år fordonet togs i bruk.
Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster. Lagen syftar till att främja rena och effektiva
vägtransporter. Myndigheter som köper bilar eller leasar dem i minst ett år ska
vid upphandlingen beakta bilens energi- och miljöpåverkan under bilens hela
livslängd. Energi- och miljöpåverkan kan anges i pengar och tas med i
utvärderingen av anbuden. Om denna metod används ska beräkningen av
kostnaderna följa de regler som är angivna i direktivet (2009/33/EG).
Förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie. Syftar till att öka försäljningen
och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Premien omfattar
personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per
km. Bidraget som är på högst 40 000 kronor per bil ska täcka eventuella
merkostnader för sådana bilar. Transportstyrelsen har i uppdrag att betala ut
premien.
Nedsatt förmånsvärde av vissa miljöanpassade bilar i Inkomstskattelagen
(1999:1229). När förmånsvärdet för gasbilar (ej gasol) beräknas justeras värdet
först till en jämförbar bil utan miljöteknik och därefter sätts förmånsvärdet ner
med 40 procent dock med max 16 000 kronor.
Lag om att tillhandahålla förnybara drivmedel (2005:1248). Kräver att
tankningsstationer tillhandahåller minst ett förnybart drivmedel.
Mervärdesskattelagen (1994:200). Förteckningen över de varor som kan undantas
från moms vid placering i momsskatteupplag har utökats med bland andra
naturgas och biogas. Möjligheten fanns inte före 2014. Momsen betalas först när
bränslet lämnar momsskatteupplaget och släpps för konsumtion på marknaden.
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