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Volkswagen välkomnar regeringens besked om 

gasdrivna förmånsbilar 
 

Det blir en förlängning på villkoren om nedsatt förmånsvärde för förmånsbilar som 

är gasbilar, elbilar och laddhybrider. Det kommer regeringen föreslå i sin 

vårbudget som presenteras på måndag. Volkswagen, som idag erbjuder fyra 

gasdrivna personbilsmodeller och snart även helt eldrivna bilar, välkomnar 

beskedet.  
 

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt meddelade på fredagmorgonen att samma 

skattenedsättning som gäller idag förlängs med tre år och fortsätter till och med 2016. 

Det innebär att föraren av en gasdriven förmånsbil fortsatt får ett reducerat förmånsvärde 

på 40 procent.  

 

Så här skriver Anna-Karin Hatt på sin blogg:  

”I Ekot idag berättar jag att regeringen, i den ekonomiska vårproposition som vi 

presenterar på måndag, kommer föreslå att elbilar, gasbilar och laddhybrider även 

framöver ska ha ett lägre förmånsvärde än andra bilar. Vårt förslag är att nedsättningen 

för elbilar, laddhybrider och gasbilar liksom tidigare bör vara 40 procent och att de goda 

villkoren ska finnas kvar i ytterligare tre år, till och med 2016.” 

 

Läs hela texten på: http://annakarinhatt.se/blogg/tre-steg-for-en-gronare-transportsektor/ 

 

En gasbil som körs på biogas är i princip fossilt koldioxidneutral. 

– Det är ett glädjande besked från regeringen. Bland våra kunder finns det en stor vilja att 

vara klimatsmarta. Men även här hänger miljö och ekonomi ihop. Valet av bil måste också 

vara rationellt. Därför är det viktigt med en långsiktig politik så att alla intressenter känner 

till spelreglerna, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige. 



Volkswagens pressreleaser på Internet nås under adress: www.volkswagen.se  

 

En viktig morot 

Volkswagen har länge satsat hårt på en bredd av miljöanpassade fordon i alla 

storleksklasser. Bland annat satsar man stort på gasdrift och erbjuder idag fyra 

personbilsmodeller: Passat 1,4 TSI EcoFuel, Touran 1,4 TSI EcoFuel, eco up! och Caddy 

EcoFuel 2,0 l. I slutet av 2013 lanseras dessutom storsäljaren Golf som gasdriven, både i 

”klassiskt” utförande och som kombi. Gasdrivna Golf får beteckningen TGI BlueMotion. 

 

– Regeringen har nu gett tjänstebilsåkarna en viktig morot för att köra gasbil. En ökad 

försäljning och acceptans av gasbilar leder förhoppningsvis till fler etableringar av 

gasmackar och fallande gaspris. Därmed kan det också skapas en attraktiv plattform för 

gasbilar på begagnatmarknaden för privatbilister, fortsätter Sten Forsberg. 

 

Elbilar från Volkswagen på gång 

Utöver gasbilarna erbjuder Volkswagen två etanoldrivna versioner och en hybrid som är 

miljöbilsklassade enligt nya miljöbilsdefinitionen: Nya Golf 1,4 TSI MultiFuel (E85), Passat 

1,4 TSI MultiFuel (E85) och Jetta Hybrid. 

 

I höst skriver Volkswagen ett nytt kapitel inom mobilitet när man presenterar sin första 

helt eldrivna, serietillverkade bil – nya e-up!. Den erbjuder en räckvidd på 150 kilometer 

och är anpassad för vardagens utmaningar. e-up! får världspremiär på bilsalongen i 

Frankfurt i september och kommer därefter att lanseras på den svenska marknaden. 

Under 2014 lanseras en eldriven version av Golf.  

 


