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Förlängt stöd till biogasmackar  

 
Regeringen förlänger tiden för att få stöd till att bygga tankställen för 
biogas.  
 
Regeringen satsar 150 miljoner kronor på utbyggnaden av tankställen för 
andra förnyelsebara drivmedel än etanol, som biogas. Enligt de ursprungliga 
bestämmelserna skulle åtgärder vara påbörjade senast den 
31 december 2007 och avslutade senast den 31 december 2009 för att få stöd. 
Det har dock visat sig att flera planerade åtgärder skulle få svårt att 
komma igång under 2007. Naturvårdsverket har i dagsläget betalat ut ungefär 
hälften av stödet, vilket gett närmare 60 tankställen. 
 
Regeringen har idag beslutat att skjuta fram tidpunkten för när en åtgärd 
senast måste ha påbörjats, med ett år till den 31 december 2008. Ändringen 
träder i kraft den 1 november 2007. 
 
- Den snabba utbyggnaden av tankställen för biogas behöver fortsätta för 
att vi ska lyckas ställa om den svenska bilparken. Intresset för att köpa 
miljöbil är rekordstort. Om man väljer att köpa miljövänligt måste man 
också ha chans att köra miljövänligt säger miljöminister Andreas Carlgren. 
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Toni kommentar: Rätt fortsätt med irrfärden till dess att sjukvården 
definitiv bryter samman på grund av alla avgas skadade människor från 
Etanol och Bio avgaser. Varje dag som man fortsätter på denna irrfärd som 
nu börja visar alla möjliga effekter, spannmåls producenter som vägrar 
leverera säd som används till mat istället för att elda upp den i Etanol 
tillverkningen, mjölkpriset som stiger och osttillverkning stryps eller läggs 
ned med nya arbetslösa, där man anger skäl att Kina köper all mjölk, och 
fårskocken i Sverige går på denna lögn eftersom få orka sätta sig in i 
verkligheten och låter politikerna sköta detta. Kollektivisms fullkomlighet. 
Övriga världen satsar på vätgas teknologin med 0 = utsläpp och Sverige 
satsar miljarder på att sänka dom direkta utsläppen med 30% men som i 
helhet istället ökar utsläppen, snacka om dumskallar på alla nivåer. 
 

 


