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Yttrande angående Remiss av
promemoria om förordningen om stöd till
regionala elektrifieringspiloter för tunga
transporter
Sammanfattning
• Energimyndigheten tillstyrker i huvudsak förslaget till förordning.
• Energimyndigheten föreslår att:
– vissa begrepp i förordningen bör tydliggöras i syfte att underlätta
myndighetens bedömning av ansökningarna. Det gäller begreppen
”omfattande” i tredje paragrafen samt ”inledas” i sjunde paragrafen.
– vätgasen definieras som förnybar i enlighet med EU:s
gruppundantagsförordning artikel 36 a.
– sjätte paragrafen ändras så att Energimyndigheten inhämtar respektive
Länsstyrelsers yttrande över samtliga ansökningar gällande regionala
elektrifieringspiloter.
Energimyndighetens ställningstagande
Energimyndigheten tillstyrker i huvudsak förslaget till förordning för regionala
elektrifieringspiloter.
Energimyndigheten har följande synpunkter:
•

3 § 1 p Tredje paragrafen tar upp vissa ordförklaringar i förordningen där
en regional elektrifieringspilot definieras som ett projekt där infrastruktur
byggs med laddstationer och tankstationer för vätgas inom ett område
med omfattande behov av godstransporter. För att Energimyndigheten
ska kunna undvika att göra godtyckliga bedömningar av olika
ansökningar behöver begreppet ”omfattande” definieras där en tydligare
gränsdragning bör anges vad som är omfattande och vad som inte är det.
Energimyndigheten föreslår att begreppet ”omfattande” i tredje
paragrafen i första hand tas bort, i andra hand definieras tydligare.
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•

3 § 1 p, 3 § 4 p I tredje paragrafen regleras att vätgasen ska vara fossilfri.
I EU:s gruppundantagsförordning artikel 36 a definieras vätgasen som
förnybar. När förslaget till förordning skrevs hade inte EU:s nya
gruppundantagsförordning, GBER artikel 36 a, beslutats.
Energimyndigheten vill därför säkerställa att förordningen för
elektrifieringspiloten harmoniserar med GBER artikel 36 a.

•

6 § I sjätte paragrafen regleras att ”Energimyndigheten ska ge företräde
åt projekt som har förankrats med en länsstyrelse eller en region. Innan
beslut om stöd fattas ska myndigheten vid behov inhämta synpunkter
från länsstyrelser, regioner eller andra myndigheter. Myndigheten får
vidare bestämma vilka andra urvalskriterier som ska gälla.”
Energimyndigheten föreslår följande:

Förankringsprocessen, som ska ske hos en länsstyrelse eller en region
innan ansökan inkommit till Energimyndigheten, föreslås utgå. Detta
ersätts med en rutin där Energimyndigheten inhämtar synpunkter från
berörd länsstyrelse innan beslut för samtliga inkomna ansökningar.
Förslaget innebär att synpunkter inhämtas enbart från länsstyrelse, vilket
betyder att eventuella förankringsprocesser med regioner och andra
myndigheter utgår.
Energimyndigheten föreslår att samtliga projekt ska bedömas av
länsstyrelse, dock ej innan ansökan utan innan beslut.
Motiv till föreslagna förändringar:

Energimyndigheten ser följande konsekvenser med nuvarande
formulering:
Den sökanden behöver ansöka söka till två myndigheter, vilket inte
gynnar ökat kundfokus.
En förankringsprocess hos länsstyrelserna innan ansökan medför
förlängda handläggningstider då handläggning samt eventuella
kompletteringar ska ske hos länsstyrelser innan sökande skickar ansökan
till Energimyndigheten. Då anslaget för regionala elektrifieringspiloter
enbart har medel för 2021 och 2022, ställs hårda krav på effektiv
hantering av ansökningar.
Om Energimyndigheten ska inhämta regionala synpunkter från flera,
olika parter, finns en risk att likabehandlingsperspektivet av ansökningar
tappas.
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I enlighet med artikel 36 a ska ansökan ske i konkurrens. För detta
behövs hänvisning för hur stor fördel projekt som förankrats ska ges.
Därutöver är begreppet ”förankring” otydligt. Om begreppet ska vara
med behöver det definieras för att ansökningarna ska behandlas på ett
likartat sätt.
Energimyndigheten sammanfattar fördelarna med de föreslagna
förändringarna:

Förslaget leder till ökad kundfokus för sökanden då den sökande enbart
behöver göra en ansökan, inte flera. En ökad standardiserad
arbetsprocess med länsstyrelserna leder till ökad likabehandling av
ansökningar. Förslaget ger också ett mer tidseffektivt arbetssätt och en
effektivare handläggning som är en nödvändighet då anslaget är
begränsat till 2021 och 2022.
•

7 § Förordningens sjunde paragraf reglerar att ansökan om stöd ska
lämnas in innan projektet påbörjas. I förslaget till förordning används
begreppet ”inleda” projektet men det saknas en definition vad som menas
med detta begrepp. För att få en så rättvis bedömning som möjligt
föreslås att begreppet ”inleda” definieras tydligare.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den
slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Lena Callermo,
chefsjuristen Rikard Janson och enhetschefen Tobias Lund. Föredragande har
varit handläggaren Peter Dädeby.

Robert Andrén
Detta beslut är elektroniskt signerat i Energimyndighetens
ärendehanteringssystem och saknar därför underskrift

Peter Dädeby

