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I Göteborgs hamn planeras en terminal för flytande naturgas (LNG-terminal). 

Har denna beviljats subventioner från staten eller EU? 

Hur mycket har i så fall redan betalats ut och hur mycket planeras att betalas ut? 

Finns det frågor i sammanhanget som regeringen ska ta ställning till? 

I Göteborgs hamn planeras en LNG-terminal (en anläggning för förgasning av 

kondenserad naturgas). Detta sker i samarbete mellan Göteborgs hamn och 

Swedegas AB. 

Projektet beviljades år 2013 stöd från TEN-T programmet (Trans-European 

Transport Network) inom ramen för EU-kommissionens prioriterade 

”Motorways of the Seas”- projekt. Dessa pengar utnyttjades dock aldrig fullt ut. 

Projektet blev försenat och stödformen tillät inte förlängning. Vid deadline för 

stödet hade 100 000 € använts. 

Projektet har även beviljats 1,77 miljoner € i stöd från EU inom CEF-

programmet (Connecting Europe Facility) för en studie, Go4Synergy.  

Syftet med studien är att skapa ett pilotprojekt av sjöförbindelsen mellan en 

småskalig LNG-to-container-omlastningsanläggning i Zeebrugge i Belgien och 

en bunkringsanläggning för fartyg i Göteborg (Göteborgs hamn 2019).  

Hälften av stödpengarna betalas ut efter godkänd slutrapport. Detta förväntas ske 

i början av år 2020. 

Projektet har inte fått något statligt stöd (Swedegas AB 2019). 

Swedegas AB har ansökt till Energimarknadsinspektionen (EI) om koncession 

för en förgasningsanläggning (LNG-terminal) i Göteborgs hamn, koncession för 

en naturgasledning mellan LNG-terminalen och stamledningen för naturgas vid 

Ytterhamns-motet samt koncession för en rörledning från LNG-terminalen till 

kajplatserna 516–521, i Göteborgs hamn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

EI bedömer att samtliga förutsättningar för att godkänna Swedegas ansökan om 

koncession är uppfyllda. EI har därför föreslagit att regeringen ska besluta att 

meddela Swedegas koncession för LNG-terminalen med tillhörande 

naturgasledningar (Energimarknadsinspektionen 2018). 

Regeringen har ännu inte meddelat något beslut i frågan. 

Energimarknadsinspektionen 2018: Yttrande över ansökan om koncession enligt 

naturgaslagen (2005:403) 

Göteborgs hamn (2019): 

https://www.goteborgshamn.se/press/pressmeddelanden/eu-miljoner-till-lng-

terminal-i-goteborgs-hamn/ 

Swedegas AB (2019): telefonkontakt och e-postkontakt med John Almén, 

affärsutvecklare LNG Swedegas, 031- 43 93 59 

https://www.goteborgshamn.se/press/pressmeddelanden/eu-miljoner-till-lng-terminal-i-goteborgs-hamn/
https://www.goteborgshamn.se/press/pressmeddelanden/eu-miljoner-till-lng-terminal-i-goteborgs-hamn/

