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Mobility Sweden tackar härmed för möjligheten att lämna synpunkter på ändringar av GBER som främjar den 

gröna och digitala omställningen.  

 

Mobility Sweden vill påtala vikten av konkurrenskraft för fordonsbranschen och dess möjlighet att bidra till 

klimatmålen och att nå nollutsläpp 2040. Fordonsbranschen bidrar även till den globala omställningen och är en 

viktig exportnäring. I övergångsfasen tills kostnadsparitet kan uppnås med fossila transporter behöver det finnas 

finansiellt stöd som gör det ekonomiskt möjligt för alla aktörer inom transportsektorn att ställa om snabbt. De nu 

föreslagna ändringarna i GBER, särskilt paragraferna 36a och 36b, framstår som ett led i rätt riktning vad gäller 

möjliggörande av stödsystem för en koordinerad utrullning av infrastruktur och fordon utan behov av notifiering 

till EU Kommissionen.  

 

Trots en god intention så missar tyvärr lagstiftningen ett väsentligt stöd för laddinfrastruktur till bland annat tunga 

lastbilar i samband med lastning och lossning på godsterminaler och andra inhägnade områden. I föreslagen 

formulering kan stöd ges till antingen privat eller publikt tillgänglig laddinfrastruktur. Situationer där laddning 

sker på inhägnade terminalområden eller industrier och då laddinfrastrukturen ägs av annan än den som nyttjar 

den inkluderas inte i stödet. Sådan laddning, där lastbilen ändå står still, som inte är privat och där laddning inte 

är fullt ut tillgänglig för allmänheten, är helt avgörande för att bibehålla produktiviteten. Motsvarande gäller även 

för bussar och arbetsmaskiner där ägaren av laddinfrastrukturen i många situationer inte är ägare av bussarna eller 

arbetsmaskinerna. Möjligen har dessa användningsfall förbisetts på grund av att man vid formulering av 

regleringen utgått helt ifrån personbilars behov. Oavsett anledning måste stödet omformas till att inkludera även 

dessa.   

 

Mobility Sweden tillstyrker de föreslagna ändringar i artikel 36a som avser möjligheten att få statligt stöd för 

infrastruktur som inte är publik men avstyrker utformningen av artikel 36a då den saknar möjlighet att ge stöd 

även för semi publik laddinfrastruktur. Nivån på ersättning enligt förslaget är rimlig.  

 

Mobility Sweden tillstyrker även utformningen av artikel 36b för statligt stöd till inköp, leasing eller konvertering 

av fordon till nollutsläppsfordon. Dock saknas incitament för att lämna stöd till fordon som drivs med 

höginblandade biodrivmedel och flytande eller komprimerad fordonsgas. Fordonsgasen innehåller 98% biogas och 

bidrar till betydande utsläppsminskning. 

 

Mobility Sweden vill påtala att definitionen av förnybar vätgas 102c som hänvisar till en delegerad akt som ska 

definiera hur vätgas får framställas för att anses förnybar inte är beslutad. Utifrån uppgifter i tidiga utkast från EU 

kommissionen finns risk för att produktion av förnybar vätgas inte är möjlig inom EU vilket även kommer att 

hämma utvecklingen av fordon som drivs med bränsleceller. 
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