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Demonstration av teknik för flytande biogas
Beslut
Statens energimyndighet avslår begäran från Energigas Sverige Service AB att
bevilja stöd till ett företag för inköp av LBG-fordon för projektet Demonstration
av teknik för flytande biogas. Beslutet är en ändring av tidigare beslut, 2018-1205, 2019-05-02, 2019-06-17, 2019-08-28 och 2019-11-12.
För beslutet gäller i övrigt de villkor som anges i Energimyndighetens beslut om
stöd till projektet.
Ansökan
Energigas Sverige Service AB har 2019-10-14 inkommit med ansökan om om
stöd till merkostnader om 5 478 400 kronor för inköp av 29 tunga LBG-fordon för
att genomföra projektet Demonstration av teknik för flytande biogas.
Skäl för beslutet
Syftet med projektet är att genomföra investeringsprojekt på olika orter i Sverige
för att inom ramen för ett innovationskluster gemensamt och samlat demonstrera
teknik för flytande biogas (LBG). Investeringsprojekten representerar teknik för
produktion, distribution och användning av LBG för tunga fordon.
Energimyndigheten beviljade 2019-11-12 stöd till 28 tunga LBG-fordon om
sammanlagt 5 332 000 kronor till sammantaget sex åkerier och motsvarande
företag i Sverige. Ansökan från Energigas Sverige utgjorde en tilläggsansökan till
redan pågående verksamhet och omfattade sammanlagt 29 tunga LBG-fordon
fördelat på sju företag.
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För ett av företagen (Skanol AB) gör Energimyndigheten bedömningen att
företaget vid ansökningstillfället befann sig i ekonomiska svårigheter då
aktiekapitalet anses ha förbrukats till hälften på grund av ackumulerade förluster
med avseende på att eget kapital i årsredovisning är negativt. Enligt artikel 1.4c i
kommissionens förordning 651/2014 får inte Energimyndigheten ge stöd till
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företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter. Den sökta summan till Skanol
AB (146 400 kronor) kan därför inte reserveras till företaget.
Mot denna bakgrund beslutar Energimyndigheten att avslå begäran om stöd
(146 400 kronor) till projektet.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Åsa Forsum. Föredragande har
varit handläggaren Kalle Svensson.

Åsa Forsum

Kalle Svensson

