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Eko-bonus –
räddaren i nöden?

Framtidens sjöfart Piteå
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Strategisk planerare 
sjöfart
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Från väg till sjö – en övergripande politiskt 
målsättning

Källa: www.sjofartsverket.se

Utdrag ur regeringens 
klimatmål: 
Ø Utsläppen från inrikes 

transporter ska minska 
med minst 70 procent 
senast år 2030 jämfört 
med 2010. 

Förslag till nationell plan 
”Syftet med denna plan är att… 
…främja överflyttningen av 
godstransporter från väg till 
järnväg och sjöfart”

Infrastrukturpropositionen 2016
”Regeringen har som ambition att främja överflyttning av 
långväga gods från väg till järnväg och sjöfart”
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Eko-bonus – ett undantag från EU:s 
statsstödsregler
• Gäller transport mellan hamnar inom medlemsstaternas territorium. 
• Omfattar redare etablerade i EU med fartyg som för en medlemsstats 

flagg. 
• Får täcka upp till 30 % av driftskostnaderna eller 10 % av kostnaden för 

investering av omlastningsutrustning (inkl. övriga ev. statsstöd). 
• Syftar till att ersätta vägtransporter. 
• Gäller ny eller uppgraderad rutt med på förhand fastställda miljöeffekter. 
• Ska vara kommersiellt bärkraftig efter stödperioden. 
• Gäller max tre år och får inte förnyas, förlängas eller upprepas. 
• Konkurrensbegränsande regler måste beaktas. 
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Ett svenskt eko-bonussystem
• Tar sin utgångspunkt i det norska systemet
• Baseras på skillnad i externa marginalkostnader
• Ska utformas och administreras av Trafikverket

När kan det komma igång?
Ø Notifiering x månader ?
Ø Föreskrifter 6+4+3 v ?
Ø Ansökningstid 12 v ?
Ø Handläggning och beslut 6 v ?
Ø Svarstid 2 v ?
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Eko-bonus – några hypotetiska räkneexempel

200 cont. à 15 t 3000 ton/resa
1 avg./vecka
Lastbil 730 km 372 000 kr
Sjöfart 1600 km 225 000 kr
Bidrag per resa 147 000 kr
Bidrag per år 7,6 milj. kr/år 

Externa marginalkostnader väg: 0,17 kr/tonkm
Externa marginalkostnader sjöfart:  0,05 kr/tonkm

120 trailers à 17 t 2000 ton/resa
2 avg./vecka
Lastbil 600 km 204 000 kr
Sjöfart 600 km 56 000 kr
Bidrag per resa 148 000 kr
Bidrag per år 15 milj. kr/år
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bjorn.garberg@trafikverket.se
010 – 123 09 93

Tack för mig!


