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Fler el- och gasbilar kräver 
en utbyggd grön 

infrastruktur. 
Det samma gäller för etanol 

och biodiesel (HVO).



Nationellt stöd via 
Klimatklivet till biogas-
mack i Ljungby & Ronneby

Utbyggnad av publik grön infrastruktur



Länsvisa ansökningar laddinfrastruktur 
Blekinge, Kalmar & Kronobergs län 

Utbyggnad av publik grön infrastruktur

Publika 
ladd-
stationer

Snabb-
laddare

Total 
investering Stöd

Kronoberg 70 2 3650000 1705000

Kalmar 150 8 10110000 4575000

Blekinge 95 3 5125000 2382500

315 13 18885000 8662500



Upphandling laddsystemlösning
- volymsindikation laddinfrastruktur inom gemensam 
upphandling för GreenCharge-projektet

Befintliga
AC 

Befintliga 
DC

AC 2017-
2018

DC 2017-
2018

Alla 112 4 164 8

Totalt AC 276

Totalt DC 12

Totalt AC + 
DC 288





Fler elbilar kräver även 
bättre laddmöjligheter där 

man bor och arbetar 
(sk. icke-publik laddning)





Fixa laddplats

https://www.youtube.com/watch?v=HhNoTSx
M8Rc

https://www.youtube.com/watch?v=t5lnqq21
s34

Mer information på:
www.fixaladdplats.se

https://www.youtube.com/watch?v=HhNoTSxM8Rc
https://www.youtube.com/watch?v=t5lnqq21s34


Var kan man tanka grönt 
drivmedel?

”Tanka grönt – hitta rätt 
drivmedel varje gång” 

Initiativ för ökad kunskap 
och klimatsmartare val 

av drivmedel 

Informationsinsats inom Klimatklivet 
– ansökan väntar på besked från Naturvårdsverket



Klimatklivet 
• Möjligt att söka pengar för åtgärder 2015-2020

• Laddplatser, max 50% stöd, max 20 000 per laddplats. 
Icke publik laddning prioriterat (hemmaladdning, BRF, 
arbetsplatser mm)

• Upp till 50% för biogas, HVO mm

• Informationsinsatser: ”Tanka Grönt-karta”

• Bästa klimatnytta för investeringarna beviljas 

• Ansökningsomgångar 2017:
– 7 augusti kl 09.00 - 11 september 2017 kl 17.00 

Beslut planeras till november.
– November 2017, datum inte satta ännu

• Ansökan sker elektroniskt på mall som finns på 
www.naturvardsverket.se 



Vad händer på marknaden?



Nya incitament 
• Bonus-Malus gynnar elbilar, laddhybrider, gasbilar med en 

bonus

• Förändrad skatt för tjänstebilar/förmånsbilar

• Reduktionsplikt drivmedel – ger ökad mängd förnybart 
drivmedel

• Förändrad mätmetod för utsläpp hos bilar

• Kommande? 
Förbud mot dieselbilar i städer, Förbud att sälja nya bensin-
och dieselfordon, Förbud att sälja fossilt drivmedel

Talar för fler elbilar samt förnybart drivmedel



Bonus-Malus
• Ny skatt från 1 juli 2018

• Gäller NYA personbilar, lätta lastbilar och lätt bussar

• Bonus till bilar med låga utsläpp och Malus (straff) för bilar 
med höga utsläpp.

• Bonus max på 45 000 kr (ersätter nuvarande supermiljöbonus)
– 0-60 g 45 000 kr till 7500 kr (linjärt)
– 61-94 g Nollzon
– 95-140 g Grundavgift på 360 kr + 77 kr / extra gram och år (inkl

nuvarande del på 22 kr / gram. 
– över 140 Samma som ovan + 100 kr / extra gram över 140. 

• Dieselbilar betalar ett bränsletillägg antal gram x 12,88 samt 
ett miljötillägg på 250 kr.

• Gasbilar får en fast bonus om 7500 kr. 

• Bonus betalas ut efter 6 månader från förvärvsdatum



Bonus-Malus
• Malus betalas de tre första åren därefter normal fordonsskatt

• Fordon som drivs till övervägande del med alkohol eller gas (ej 
gasol) har inte något malustillägg.

• När Bonus-Malus systemet införs tas skattebefrielsen för 
miljöbilar på fem år bort

• Ska vara neutralt för statskassan



Jonas Lööf

Projektansvarig Miljöfordon 
Sverige & GreenCharge II

jonas@miljofordonsyd.se

Mobil: 0706-550771

Tillsammans gör vi omställningen möjlig!
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