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ANSÖKAN OM BIOGASSTÖD  
 Datum  Ärendenummer  

    

  

Grunduppgifter  

Företag  
Företag  

 

Organisationsnummer  

 

Postadress   
 

Är företaget föremål för betalningskrav på grund av tidigare olagligt statsstöd? 

Utbetalning  
Plusgiro  

 

Bankgiro  

 

Betalningsreferens    

Kontaktperson   
Namn  

 

Mejladress  

 

Telefonnummer  

  

Biogasproduktion  
Ansökan  

Vad ansöker du om?  

Bidrag till produktion av biogas som endast uppgraderas till biometan och inte därefter förvätskas,  

Bidrag till produktion av biogas som uppgraderas till biometan och sedan förvätskas till vätskeform  
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Telefon 016- 
 

Bidrag till produktion av biogas som endast uppgraderas till biometan och inte därefter 

förvätskas  
Sker biogasproduktionen från livsmedelbaserade råvaror?  

Sker biogasproduktionen från deponi?  

Kommer biometanet att ha en sådan kvalitet som krävs för inmatning på ett distributionsnät för metan?  

 

Produktionen ska ske under perioden från och med 1 januari till och med 31 december under produktionsåret 

2023. 
Vilket år ska biogasen produceras?  

2023  

Uppskattad mängd biogas som kommer att produceras för att därefter uppgraderas till biometan? (kWh) 

 

Uppskattad kostnad för att producera biogasen i frågan ovan  

 

Har företaget fått investeringsstöd för anläggningen?  

 

Investeringsstöd som företaget har fått för anläggningen  

 

Ange vilka finansiärer som gett investeringsstödet och eventuellt ärendenummer  

 

Har ni ansökt om stöd eller blivit beviljade stöd för biogasproduktionen hos någon annan offentlig finansiär?  

 

Ansökt och beviljat stöd hos någon annan offentlig finansiär  

 

Ange vilka andra finansiärer och eventuellt ärendenummer hos den andra finansiären  

 

Anläggningar  

 Anläggningens namn  

 
 

Gatuadress  

 

Postnummer  Postort  

 

Överstiger anläggningens installerade kapacitet 50 000 ton producerad biogas per 

år?  
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För de fall produktionen avser biodrivmedel (biogas till transportändamål), kommer anläggningens kapacitet vara mindre än 50 000 ton/år?  

 

I andra fall än frågan ovan, kommer anläggningens kapacitet vara mindre än 500 kW?  (Om biogasen används till andra ändamål än transport) 

 

 

 Är anläggningen helt avskriven?  

 
 

Kommer anläggningen att vara helt avskriven under den period för vilken stöd söks?  

 

Vilket datum förväntas anläggningen vara helt avskriven?  

 

Bifoga en avskrivningsplan  
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Bidrag till produktion av biogas som uppgraderas till biometan och sedan förvätskas 

till vätskeform  
Sker biogasproduktionen från livsmedelsbaserade råvaror?  

 

Sker biogasproduktionen från deponi?  

 

Kommer biometanet att ha en sådan kvalitet som krävs för inmatning på ett distributionsnät för metan?  

 

  

Produktionen ska ske under perioden från och med 1 januari till och med 31 december under produktionsåret 

2023.  
Vilket år ska biogasen produceras?  

2023  

Uppskattad mängd biogas som kommer att produceras för att därefter uppgraderas till biometan? (kWh) 

 

Uppskattad kostnad för att producera biogasen i frågan ovan  

 

Har företaget fått investeringsstöd för anläggningen?  

 

Investeringsstöd som företaget har fått för anläggningen  

 

Ange vilka finansiärer som gett investeringsstödet och eventuellt ärendenummer  

Har ni ansökt om stöd eller blivit beviljade stöd för biogasproduktionen hos någon annan offentlig finansiär?  

 

Erhållet stöd från annan offentlig finansiär  

 

Ange vilka andra finansiärer och eventuellt ärendenummer hos den andra finansiären  

Anläggningar  

 
Anläggningens namn  

 

 Gatuadress  

 
 

Postnummer  Postort  

 

Överstiger anläggningens installerade kapacitet 50 000 ton producerad biogas per år?  
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För de fall produktionen avser biodrivmedel, kommer anläggningens kapacitet vara mindre än 50 000 ton/år? (biogas till transportändamål) 

 

I andra fall än frågan ovan, kommer anläggningens kapacitet vara mindre än 500 kW? (biogas till andra ändamål än transport? 

 

  

 

Är anläggningen helt avskriven?  

 

Kommer anläggningen att vara helt avskriven under den period för vilken stöd söks?  

Vilket datum förväntas anläggningen vara helt avskriven?  

 

Bifoga en avskrivningsplan  
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Bilagor  

Bilagor  

 

Försäkran och samtycke  

Försäkran och samtycke  

  

Jag försäkrar att alla uppgifter som lämnats i den här ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag kommer att göra min anläggning tillgänglig för kontroll 
på plats om Energimyndigheten efterfrågar det samt bistå med den hjälp och information som behövs för att genomföra kontrollen.  

 

Jag samtycker till att uppgifter som enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 ska offentliggöras vid beviljande av stöd får 
offentliggöras. Energimyndigheten kommer att behandla inlämnade personuppgifter för att handlägga ansökan och besluta i ärendet. För mer 
information om hur myndigheten behandlar personuppgifter, rättigheter enligt dataskyddsförordningen, dataskyddsombud, m.m., se länk till information 
som lämnas på myndighetens webbplats.   

 

Jag samtycker till att uppgifter får publiceras på EU-kommissionens webbplats om jag blir beviljad ett stöd på 500 000 euro eller 

mer. 

  


