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Stöd för tunga fordon med LBG-drift 
 
Detta dokument innehåller en kortare informationstext, instruktioner och blankett för 
intresseanmälan om medverkan i en samlad ansökan till Energimyndigheten om stöd för inköp av 
tunga fordon med LBG-drift (lastbilar och bussar). Den samlade ansökan sammanställs inom 
ramen för Innovationskluster för flytande biogas, Drive LBG, som Energigas Sverige står värd för 
och som delfinansieras av Energimyndigheten.  
 
Sista datum att skicka in intresseanmälan via e-post är 2020-09-30 för att komma med i den 
samlade ansökan. Om vanlig post används skall intresseanmälan kommit till Energigas Sverige 
senast samma datum. Inkomna intresseanmälningar efter detta tas med i nästa 
ansökningsomgång. 
 
Övergripande information 
Under våren 2018 beslutade regeringen att 200 miljoner kronor skulle avsättas för att upprätta ett 
innovationskluster för flytande biogas och även ge stöd till olika demonstrationsinsatser. 
Energimyndigheten fick uppdraget av regeringen och i december 2018 beviljades Energigas 
Sverige stöd att under tre år vara värd för Innovationskluster för flytande biogas, Drive LBG. Stöd 
beviljades även av Energimyndigheten till Energigas Sverige för att genomföra ett antal 
demonstrationsinsatser inom Drive LBG. Ytterligare demonstrationsinsatser är ansökta och under 
beredning av Energimyndigheten. 
 
Innovationsklustret Drive LBG kommer att verka för att samla, demonstrera samt öka kunskapen, 
innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för flytande biogas (LBG) 
på såväl nationell som internationell nivå. Hela värdekedjan för flytande biogas kommer finnas 
representerad i klustret. För att nå ut i hela landet kommer bland annat Energikontoren och 
”biogasväderstrecken” ingå i klustret och stå för merparten av det lokala och regionala arbetet att 
marknadsföra flytande biogas. 
 
Av de avsatta medlen planeras ca 45 miljoner kronor att användas för att stödja inköp av tunga 
fordon (lastbilar och bussar) med LBG-drift via Innovationsklustret för flytande biogas, Drive LBG. 
Med LBG-drift menas här att fordonet är utformat så att huvudsakligt drivmedel är flytande metan. 
Investeringsstödet får uppgå till högst 40% av merkostnaden av inköpspriset för fordonet jämfört 
med motsvarande fordon utan LBG-drift. Stöd kan endast utbetalas till det företag som står som 
ägare på fordonets registreringsbevis.  
 
Förutom vid köp av fordon är endast finansiell leasing stödberättigande. Utbetalningen av stödet 
sker då först när fordonet köps loss helt och köparen kan uppvisa faktura på hela den 
stödberättigande kostnaden. Åtgärden (dvs köpet av LBG-fordon) måste vara slutförd inom Drive 
LBG-projektet vilket innebär att faktura behöver skickas in som underlag till Drive LBG senast 
oktober 2021. 
 
Inkomna intresseanmälningar kommer hanteras konfidentiellt av Drive LBG och ingå i en samlad 
ansökan till Energimyndigheten. I ansökan till Energimyndigheten och i vidare hantering kommer 
den sökandes organisationsnummer och namn framgå. Även totala kostnader för inköp av fordon 
samt sökta medel kommer framgå.  
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I den samlade ansökan kommer stor vikt att läggas på de villkor och mål som Energimyndigheten 
satt upp, bland annat ska stödet geografiskt och tekniskt komplettera redan befintliga och 
planerade LBG-satsningar i Sverige. Även helt nya satsningar, geografiskt och/eller tekniskt, kan 
betraktas som komplettering om det t ex fyller luckor i LBG-infrastruktur. Drive LBG förbehåller sig 
därför rätten att vid behov prioritera bland inkomna intresseanmälningar för att möta satta villkor 
och mål. Principen ”först till kvarn” gäller därför inte inkomna intresseanmälningar. 
 
I den samlade ansökan till Energimyndigheten kommer Energigas Sverige att stå som sökande och 
de företag som ingår via inlämnade intresseanmälningar betecknas i ansökan som ”indirekta 
stödmottagare”. Observera att den samlade ansökan från Energigas Sverige måste kommit in till 
Energimyndigheten innan fordon beställs för att kunna erhålla stöd. Eventuell beställning av fordon 
sker på egen risk till dess att Energimyndigheten fattat beslut.  
 
Ett av Energimyndighetens villkor är att samtliga indirekta stödmottagare även ingår i 
Innovationskluster för flytande biogas, Drive LBG. För att få stöd via denna intresseanmälan 
kommer därför en engångs klusteravgift om 1250 kr per fordon (exkl. moms) att faktureras i 
samband med att stöd beviljas. Ytterligare villkor är att det på det aktuella fordonet tydligt framgår 
att det är medfinansierat av Energimyndigheten (t ex via en klisterdekal) samt att tillgång till 
uppgifter om driftdata vid behov samlas in. Insamlingen av dessa data kan exempelvis ske trådlöst 
digitalt via programvara installerat i fordonet för att användas för att utvärdera och dra erfarenheter 
av fordon med LBG-drift.  
 
Efter beslut från Energimyndigheten kommer ett avtal om stöd samt klustermedverkan att tecknas 
mellan den indirekta stödmottagaren och Drive LBG via värdorganisationen Energigas Sverige. 
Energigas Sverige betalar ut stödet efter det att kopia på faktura (total kostnad) inkommit. 
 
 
 
Frågor? Tveka inte att kontakta mig! 
 
 
Bästa hälsningar, 
 
Johan Laurell, 
Samordnade och projektledare för Drive LBG 
Mob: 076 803 00 34 
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Instruktioner 
På nästföljande sidor finns en blankett för intresseanmälan som ska fyllas i och undertecknas av 
sökande för att kunna ingå i den kommande samlade ansökan från Drive LBG till 
Energimyndigheten.  
 
Spara ner en kopia av det här dokumentet (word-fil), ta bort de första tre sidorna med text och fyll i 
blanketten, skriv ut och skriv under. 
 
OBS! Dokument som ska bifogas intresseanmälan är:  

 Kopia på underlag som styrker fordons merkostnad för LBG-drift (anges enklast av 
återförsäljaren direkt i offerten, t ex ”Varav merkostnad för LBG-drift är xx kr jämfört 
motsvarande dieselfordon”).  

 Utdrag från Bolagsverket som styrker företagets firmatecknare. 
 Eventuell fullmakt från firmatecknare om annan person står som ansvarig för ansökan. 

 
Samla ihop dokumenten, skanna dem som ett pdf-dokument och e-posta till: 
johan.laurell@energigas.se. 
 
Om du inte har möjlighet att skanna kan du skicka via vanlig post till: 
 
Energigas Sverige 
Box 49134 
100 29 Stockholm 
 
Den samlade ansökan planeras att skickas in till Energimyndigheten i oktober 2020. 
 
Sista datum att skicka in intresseanmälan via e-post är 2020-09-30 för att komma med i den 
samlade ansökan. Om vanlig post används skall intresseanmälan kommit till Energigas Sverige 
senast samma datum. Inkomna intresseanmälningar efter detta tas med i nästa 
ansökningsomgång. 
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Intresseanmälan om stöd för tunga LBG-fordon inom Drive LBG 
 
Härmed lämnar sökande in intresseanmälan för att ingå i Drive LBG:s kommande ansökan till 
Energimyndigheten om stöd för tunga fordon med LBG-drift. 

Uppgifter om sökande 
Sökande: 

Företagsnamn* Ta bort denna text och skriv här! 
Organisationsnummer  
Postadress  
Postnummer  
Postort  

* Endast Aktiebolag kan söka stöd. 
 
Uppgifter om firmatecknare: 

Namn  
Tel dagtid  
E-postadress  

 
Uppgifter om kontaktperson om annan än firmatecknare: 

Namn  
Tel dagtid  
E-postadress  

Uppgifter om åtgärd 
Vilken typ av transporter ska fordon huvudsakligen utföra? Stadstrafik/Regional/Nationell? 
Beskriv kortfattat (max 3-4 meningar): 

 
 
 

 
Lokalisering (Fordons hemmadepå): 

Adress  
 
 

Kommun  
Län  
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Tidplan, ägarskap, drivmedel mm (välj ”Ja” eller ”Nej” med ett ”x”): Ja Nej 
Beställning av fordon ska ske inom 2 månader efter besked om stöd givits. *   
Order skall verifieras med chassinummer senast 8 månader efter beställning 
ovan.** 

  

Fordon ska vara i drift senast 8 månader efter beställning ovan. **   
Fordon kommer ägas av och vara registrerat på sökande i minst 3 år. *   
Fordon kommer drivas med minst 50% LBG i genomsnitt från drifttagande t.o.m. 
2021-12-31. * 

  

Sökande är införstådd med att vid begäran kunna visa dokument som styrker 
beställning av fordon, ägande samt typ av tankade drivmedel, t ex kopia på kvitton, 
bränsleavtal eller liknande.* 

  

Sökande är införstådd med att vid begäran dela uppgifter om driftdata, mm till Drive 
LBG som ska användas som underlag i utvärdering och kunskapsbyggande om 
LBG-drift för tunga fordon. * 

  

Sökande är införstådd med att det på fordon tydligt ska framgå att det är 
medfinansierat av Energimyndigheten (t ex med en tillhandahållen dekal). * 

  

* Sökande förbinder sig att snarast meddela Drive LBG om någon förutsättning ändras.  
** Om leveranstiden är längre, kryssa ”Nej” och ange leveranstid nedan 
 
Om ”Nej” på något av alternativen ovan, beskriv kort varför nedan: 

 
 
 

Finansiering 
Åtgärdens investeringskostnader, kr ex. moms : 

Fordon - typ/modell 
 Antal 
[st] * A’-pris [kr] 

Varav merkostnad 
för LBG-drift [kr] 

Beräknad årlig 
körsträcka [km] ** 

     

     

     

     

     

* Totalt max 30 st fordon per intresseanmälan (lämna in fler intresseanmälningar vid behov). 
** I den samlade ansökan till Energimyndigheten kommer Drive LBG lämna in en beräkning av 
förväntad klimatnytta utifrån dessa uppgifter. 
 
För investeringskostnaderna söks stöd motsvarande 40 % av merkostnaden för LBG-drift: 

Total kostnad för samtliga fordon [kr]  
Varav total merkostnaden för LBG-drift [kr]  
Totalt sökt bidrag (högst 40% av total merkostnad för LBG-drift) [kr]  

 
Annat stöd (välj ”Ja” eller ”Nej” med ett ”x”): Ja Nej 
Har stödmottagaren sökt eller fått något annat statligt stöd, t ex Klimatklivet, eller 
stöd från EU för samma fordon? 
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Medlemskap i Drive LBG 
Sökande är införstådd med att för att erhålla stöd skall en engångsavgift betalas till Energigas 
Sverige Service AB för medlemskap i Innovationskluster för flytande biogas, Drive LBG. Avgiftens 
storlek beror på antalet fordon och är 1250 kr exkl. moms per fordon. Energigas Sverige kommer 
fakturera medlemskapet när beslut om stöd kommit från Energimyndigheten. Medlemskapet träder 
i kraft efter avgiften erlagts och gäller t.o.m. 2021-12-31. 

Övrigt 
För att kunna planera kommande ansökningar om stöd för LBG-fordon mm skulle vi inom Drive 
LBG uppskatta om du lite kort kunde beskriva era framtidsplaner de närmaste 5 åren vad gäller 
inköp av LBG-fordon och vad som ev. hjälper eller bromsar detta. 
OBS! Tänk dock på att inte avslöja affärskänslig information här. Tack på förhand! 

 
 
 

 
Sökande intygar att ovan lämnade uppgifter är korrekta och sökande är införstådd med 
förutsättningar och villkor kopplade till denna intresseanmälan om att medverka i en samlad 
ansökan om stöd från Energimyndigheten.  
 
Sökande är införstådd med att om de i intresseanmälan givna tidsramar för beställning av fordon, 
drifttagande mm ej följs så kan beslut om beviljat stöd upphävas. 
 
Sökande intygar att denne inte har skulder till staten för svenska skatter eller avgifter hos 
Kronofogdemyndigheten, är i likvidation eller försatt i konkurs. 
 
Sökande godkänner att Energigas Sverige och Drive LBG hanterar lämnade företags- och 
personuppgifter för att administrera stödet och delar dessa uppgifter med Energimyndigheten. 
 
 
 
 
 
________________________________  _____________________________ 
Datum och Ort   Underskrift av behörig 
 
 
 

  ______________________________ 
   Namnförtydligande 
 
 
Bilagor: 
Kopia på offert på LBG-fordon 
Utdrag från Bolagsverket (som styrker företagets firmatecknare) 
 
Om aktuellt: 
Fullmakt från firmatecknare (om annan person står som ansvarig för ansökan) 
 


