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Vad är klimatpremien? 
För att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden och bidra till 
minskning av utsläpp av växthusgaser finns det möjlighet att söka statligt 
investeringsstöd till vissa miljöfordon.  

Syftet med denna vägledning är att informera vilka regler som gäller för 
elbusspremien inom Klimatpremien, vilka fordon som det går att söka bidrag för, 
vilka som är berättigade att söka och hur det går till att söka premien. 

Eventuella frågor kring Klimatpremien kan ställas till mailadressen 
miljofordon@energimyndigheten.se. Synpunkter på denna vägledning, 
exempelvis felaktigheter eller otydligheter, kan också skickas till denna adress. 

 

Klimatpremien är ett samlingsnamn för ett statligt stöd för ett antal typer av 
fordon. Som bilden ovan visar delas Klimatpremien in i två huvuddelar; 
Elbusspremien samt Statligt stöd till vissa miljöfordon. I den fortsatta texten 
används begreppen ”Elbusspremien” för stöd till elbussar samt ”Klimatpremien” 
för stöd till miljölastbilar och elektriska arbetsfordon.  

Elbusspremien och Klimatpremien regleras av två olika förordningar:  

• Förordningen (2016:836) om elbusspremie som reglerar ansökan och 
utbetalning av elbussar (Elbusspremien). Denna förordning har ändrats 2020-
08-13. 

mailto:miljofordon@energimyndigheten.se
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• Förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon, som reglerar 
ansökan av och utbetalningar till lastbilar och arbetsmaskiner 
(Klimatpremien). 

Miljöfordonen delas in i två huvudgrupper; miljölastbilar och eldrivna 
arbetsmaskiner. Gruppen eldrivna arbetsmaskiner delas i sin tur in i två 
undergrupper; eldrivna motorredskap och eldrivna traktorer.  

Denna vägledning behandlar ”Elbusspremien”. För miljölastbilar och 
arbetsfordon finns det en egen vägledning för detta stöd. I avsnitt 2finns en 
ordlista som förklarar olika begrepp inom Klimatpremien.  

Ordförklaringar 
Aktiebolag som erhållit befogenhet: ett aktiebolag som den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, enligt 3 kapitlet 2 § lag (2010:1065) om 
kollektivtrafik, överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik. 

Elbuss: är ett samlingsbegrepp för bussar som drivs helt eller delvis med 
elektricitet och som definieras i förordningens 3§. 

Företag: ett företag som ska bedriva kollektivtrafik. Företaget kan vara 
exempelvis offentligägt eller privatägt. 

Innan verksamheten har inletts: om ett företag söker premien måste ansökan 
göras innan verksamheten har inletts (EU förordning). Med detta menas att 
ansökan ska göras innan bussarna har beställts. Detta krav gäller inte om en 
regional kollektivtrafikmyndighet söker premien. 

Kommun som erhållit befogenhet: kommun som den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, enligt 3 kapitlet 2 § lag (2010:1065) om 
kollektivtrafik, överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik. 

Kollektivtrafik: 

1. Linjetrafik. Sådan yrkesmässig trafik för persontransporter som är 
tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje 
passagerare för sig. En förutsättning är vidare att trafiken inte ingår 
som ett led i ett sammanhängande arrangemang, där huvudsyftet är 
ett annat än själva transporter.  
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2. Beställningstrafik. Sådan yrkesmässig trafik för persontransporter 
med buss som inte är linjetrafik. 

Laddhybrid: en buss som drivs av både el och ett annat drivmedel. Kravet i 
förordningen är att bussen huvudsakligen ska drivas av el och i övrigt av ett 
biodrivmedel. 

Maximal transportkapacitet: Det maximala antalet passagerare (stående + 
sittande) som bussen är registrerad för. Enligt förordningen beviljas elbusspremie 
för bussar som har en maximal transportkapacitet för 15 passagerare eller mera. 

Regional kollektivtrafikmyndighet: en regional myndighet som enligt lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik har det regionala ansvaret för kollektivtrafiken i 
respektive län eller region.  

Stödberättigande kostnaden: Med de stödberättigande kostnaderna avses 
skillnaden mellan kostnaden för elbussen jämfört med en liknande, mindre 
miljövänlig buss som annars skulle ha köpts utan stöd. Den stödberättigade 
kostnaden har betydelse när det är ett företag som söker premien som då utgör 40 
% av mellanskillnaden mellan elbussens inköpspris och inköpspriset för en buss 
enbart med förbränningsmotor. 

Vilka kan söka elbusspremien? 
Elbusspremien kan sökas av  

1 regionala kollektivtrafikmyndigheter  
2 kommuner och aktiebolag som den regionala kollektivtrafikmyndigheten 

överlämnat befogenhet åt att ingå avtal om allmän trafik. 
3 företag som ska bedriva kollektivtrafik.  

Vilka bussar omfattas av elbusspremien? 
Premien kan sökas för elbussar som är klassificerade i utsläppsklass el eller som 
drivs endast av elektrisk energi från en bränslecell eller en extern källa, som är 
beställda efter den 31 december 2015 och som ska användas i kollektivtrafik och 
inte tidigare har varit reguljär trafik. Det innebär att det är enbart nytillverkade 
elbussar som är berättigade till elbusspremien, ej konverterade dieselbussar. 
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Elbussar som har en maximal transportkapacitet färre än 15 passagerare omfattas 
inte av elbusspremien. Elhybridbussar1, som ej kan laddas via extern källa, 
omfattas inte heller av premien. Premien kan inte kombineras med andra former 
av statliga bidrag för förvärv av elbussar.  

För att laddhybridbussar ska kunna bli beviljade elbusspremien krävs att dessa 
bussar är avsedda att köras huvudsakligen av el och i övrigt endast på ett 
biodrivmedel.  

Elbusspremiens storlek 
Elbusspremien storlek utgör maximalt 10 procent2 av elbussens inköpspris. Det 
innebär att om elbussen kostar exempelvis 5 miljoner kronor i inköpspris utgör 
elbusspremien 500 000 kronor. I förordningen finns dock en begränsning av 
premien som innebär att premien inte får vara högre än 100 procent av 
mellanskillnaden mellan elbussen och närmast jämförbara buss klassificerad i 
utsläppsklass Euro6. Med närmast jämförbara buss innebär en buss som är 
likartad som elbussen avseende längd, antal axlar och maximal 
transportkapacitet. En sökande kan erhålla elbusspremie motsvarande en summa 
av maximalt 25 miljoner kronor3 per år.  

Om en kollektivtrafikmyndighet, en kommun eller ett aktiebolag som har erhållit 
befogenhet att upphandla kollektivtrafik, söker premien gäller ovanstående 
beräkningsmodell. 

Om ett företag söker premien träder EU:s gruppundantagsförordning in. Artikel 
36 i kommissionens förordning (EU)4 säger att premien begränsas till 40 procent 
av de stödberättigande kostnaderna. Med de stödberättigande kostnaderna avses 
skillnaden mellan kostnaden för elbussen jämfört med en liknande, mindre 
miljövänlig buss som annars skulle ha köpts utan stöd. I det tidigare exemplet är 
mellanskillnaden 2 miljoner kronor. Det innebär att elbusspremien för ett företag 
blir 40 % av 2 miljoner kronor vilket innebär 800 000 kronor. Elbusspremien får 
dock aldrig överstiga 10 procent av elbussens inköpspris, i exemplet ovan 
500 000 kronor.   

Elbussar erhåller hel premie, laddhybridbussar erhåller halv premie och 
elhybridbussar erhåller ingen premie alls.  

 
1 Elhybridbuss står ej med i elbussförordningen 3 § och dess förteckning över bussar som omfattas av 
elbusspremien 
2 Regeringen har beslutat att sänka premiebeloppet från 20% till 10% av elbussens inköpspris från och 
med 7 september 2020. 
3 Ändring i förordning av elbusspremie från och med 7 september 2020 
4 nr. 651/2014 av den 17 juni 2014, 
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Vilka bussar omfattas av elbusspremien? 
Om det är en kollektivtrafikmyndighet, en kommun eller ett aktiebolag (som 
erhållit befogenhet att upphandla kollektivtrafik) som söker elbusspremien måste 
ansökan ske innan bussarna har tagits i trafik5. Ansökan kan dock göras innan 
eller efter bussarna har beställts. Om ett företag ansöker om premien måste dock 
ansökan ske innan verksamheten har inletts, dvs. berörda bussar har beställts. 

Ansökan kan omfatta en eller flera bussar i samma ansökan. Om en ansökan som 
har inkommit till Energimyndigheten inte är fullständigt ifylld får sökanden 
möjlighet att komplettera denna. Ansökan om elbusspremien görs elektroniskt till 
Energimyndigheten via Mina sidor i E-tjänster på energimyndighetens webbplats 
www.energimyndigheten.se. 

För att kunna använda e-tjänsten måste sökanden först ansöka om behörighet för 
denna, därefter sker inloggning genom personligt Bank-Id. Den som söker 
premien ska vara en behörig företrädare för sökanden.  

När behörigheten är beviljad kan själva ansökan genomföras. Läs mer om 
ansökningsförfarandet på Energimyndighetens webb där det även finns en 
användarmanual för e-tjänsten. I bilagan till denna vägledning finns en 
handledning för hur själva ansökan går till och vilka uppgifter som ska fyllas i. 

I ansökan om elbusspremien ska elbussarnas inköpspris anges. Är den sökande 
momspliktig ska inköpspriset anges utan moms. Är den sökande momsbefriad 
ska inköpspriset anges inklusive moms. 

I ansökan ska följande uppgifter anges: 

• Sökandes namn, adress och telefonnummer 
• Sökandes organisation och organisationsnummer 
• Sökandes bank- eller plusgironummer eller annat sätt där utbetalningen av 

premien kan ske 
• Antalet elbussar som ansökan avser 
• Elbussens inköpspris 
• Inköpspriset på närmast jämförbara buss i utsläppsklass Euro6 
• Varje elbuss maximala transportkapacitet 
• Vilken utsläppsklass varje buss är klassificerad i eller om bussen är en 

trådbuss eller bränslecellsbuss 
• Om sökande har erhållit annat statligt stöd för inköp av elbussar 

 
5 Detta för att uppfylla kravet i 3 § 2. Förordning (2016:836) om elbusspremie.  

http://www.energimyndigheten.se/
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Om den sökande vid ansökningstillfället inte har den exakta inköpskostnaden för 
elbussen kan en beräknad inköpskostnad anges i ansökan. Innan 
Energimyndigheten har tagit beslut kan den sökande komplettera sin ansökan 
med den verkliga kostnaden genom ett mail till 
miljofordon@enerimyndigheten.se.  

Beslut och utbetalning 
När fordonen har anlänt och blivit inregistrerade i Transportstyrelsens 
fordonsregister kan den sökande begära utbetalning av stödet. Det förutsätter att 
den sökande har fått ett förhandsbesked från Energimyndigheten. 

Begäran om utbetalning görs via Energimyndighetens E-tjänster. I samband med 
begäran om utbetalning ska sökanden bifoga dokumentation som styrker att 
fordonen överensstämmer med ansökan och aktuell förordning. Lämpligast är att 
skanna in fordonens registreringsbevis och bifoga dessa. I begäran om 
utbetalning ska samtliga fordons registreringsnummer anges.  

Om dokumentationen stämmer överens med ansökan och i övrigt uppfyller 
kraven i förordningen fattar Energimyndigheten beslut om ansökan och 
premiebeloppets storlek. Om det blir ett beviljandebeslut sker utbetalning till det 
bank- eller plusgirokonto som sökanden angett i ansökan eller på annat 
överenskommet sätt. Energimyndigheten betalar ut det belopp som framgår av 
Energimyndighetens beslut vid ett och samma tillfälle. 

En begäran om utbetalning av beviljat stöd ska ha inkommit till 
Energimyndigheten inom sex månader för det att köpet senast ska vara 
genomfört. Tidpunkten för detta framgår av förhandsbeskedet.  

Om det av någon anledning har skett exempelvis en försening av leveransen av 
fordonen och att det inte går att begära utbetalning inom angivet tidsbelopp, kan 
den sökande till Energimyndigheten ansöka om en förlängning av sista 
tidpunkten för begäran om utbetalning av stödet. Denna ansökan måste vara 
Energimyndigheten tillhanda inom sex månader från att köpet senast ska vara 
genomfört. Ansökan skickas till miljofordon@energimyndigheten.se. 

Om det visar sig att inköpspriset för elbussen är väsentligt högre än vad som är 
uppgivet i ansökan, kan den sökande ansöka om en justering av stödbeloppet. En 
sådan ansökan skickas till miljofordon@energimyndigheten.se.  

mailto:miljofordon@energimyndigheten.se
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Uppföljning 
Energimyndigheten kommer, av den som erhållit elbusspremien, att begära in 
uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering6 av stödet. Exempel på 
uppgifter som kan komma att begäras in är om elbussarna har ersatt gamla 
bussar, vilken typ av buss som har ersatts och fördelningen mellan el och annat 
bränsle för en laddhybridbuss.  

 
6 13 § Förordning (2016:836) om elbusspremie. 
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Bilaga: Handledning till ansökan och 
utbetalning av statligt stöd till vissa 
miljöfordon. 
Steg 1: Ansökan om elbusspremien 
Ansökningar om elbusspremien görs på Energimyndighetens hemsida 
www.energimyndigheten.se.  Om det önskas information om elbusspremien, 
skriv ”elbusspremie” i sökrutan. På denna sida finns information om bakgrunden 
till elbusspremien samt förordningen för denna. 

Steg 2: Inloggning 
En ansökan om elbusspremien görs direkt till ”e-tjänster” från huvudsidan, se 
bilden nedan (länken till e-tjänster finns uppe i högra hörnet, här inringat med 
rött). 

 

På nästa sida finns en knapp för inloggning i e-tjänsterna ”Mina sidor”. Tryck på 
”Logga in”. 

http://www.energimyndigheten.se/


 

    Datum 10 (20)  
  2020-12-15 
    
    

 
 

 

 

För att kunna ansöka om elbusspremien krävs ett personligt Bank-id. Klicka på 
”Bank-id” i rutan (inringat med rött). I rutan ”Mina sidor” finns en länk som 
heter +Hjälp. Där finns en hjälp hur det går till att exempelvis söka behörighet 
för elbusspremien. 
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Skriv in en sökandes personnummer och klicka på ”Logga in”. Om allt går som 
det ska öppnas ”Alla e-tjänster”. 

I den här rutan ska den sökande ansöka om behörighet att göra ansökan. Det är 
endast behörig företrädare för sökanden som kan ansöka om elbusspremien. 
Klicka på knappen som heter ”Du ansöker om behörighet här”. 

 

Klicka på Elbusspremien. 
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Klicka på ”Ansök om behörighet att företräda er organisation” i den gråa rutan 
nedan.  

 

Fyll i uppgifterna i rutorna och tryck på ”Skicka in”. 
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När ansökan om behörighet har inkommit och godkänts av Energimyndigheten 
kommer ett mail som bekräftelse på behörighet om att ansöka om elbusspremien 
och därefter går att genomföra själva ansökan. 

Skulle det vara så att det inte går att logga in, ring Energimyndighetens helpdesk 
på telefon 016-544 22 11.  

Frågor om elbusspremien kan ställas till elbusspremie@energimyndigheten.se  

Steg 3: Inloggning 
När den sökande har erhållit befogenhet att ansöka om elbusspremien, visar sig 
denna sida efter inloggning: 

mailto:elbusspremie@energimyndigheten.se
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För ansökan om elbusspremien, klicka på ”Skapa nytt ärende ” samt ”Ansök om 
elbusspremien”, inringad ruta ovan.  

 

Ansökan i e-tjänsten ska innehålla följande uppgifter: 

1. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten/kommunens eller 
trafikföretagets namn och adress. 
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2. Den sökande organisationens bank-eller plusgironummer. 

3. Typ av sökande. Om den sökande är en regional 
kollektivtrafikmyndighet, ett aktiebolag eller en kommun som erhållit 
befogenhet att upphandla kollektivtrafik ska den översta ringen klickas i. 
Om den sökande är ett företag ska den nedre ringen klickas i.  

4. Namn, e-postadress samt telefonnummer till sökande person. 

Tryck på Nästa. 

I nästa steg ska antalet bussar som ansökan avser anges. I tabellen fylls följande 
uppgifter i per buss: 

• Typ av buss. Väljs via rullistan.  
• Maximal transportkapacitet, dvs. det antalet resenärer (stående och sittande) 

som bussen får transportera. 
• Antal bussar som ansökan omfattar. Om ansökan omfattar fler bussar, klicka 

på ”Lägg till”. 
• Inköpspris per buss. Premiebeloppet beräknas efter bussens inköpspris. 
• Inköpspris på närmast jämförbara buss med förbränningsmotor Euro6 (här 

benämnt dieselbuss). Anledningen till denna uppgift är att premiebeloppet 
inte får överstiga mellanskillnaden mellan elbussen och denna buss.  

• Län. Vilket län bussen huvudsakligen kommer att trafikeras i. Om bussen 
trafikerar flera län, ange det län bussen är stationerad i. 

• Kommun. Ange den kommun där bussen har sitt huvudsakliga trafikuppdrag 
alternativt är stationerad. 

Under den mittersta linjen kommer de antal bussar som ansökan handlar om 
att läggas upp. 

Det finns också möjlighet för den sökande, att i en fritextruta, att vid behov 
lämna ett meddelande till Energimyndigheten.  
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När uppgifterna är ifyllda, klicka på ”Lägg till”. Uppgifterna visas under tabellen 
där även premiesumman är beräknad. Observera att programmet endast tar 
hänsyn till elbussens inköpspris vid framräknandet av premiebeloppet. Det 
verkliga premiebeloppet framgår av det beslut som Energimyndigheten 
fattar efter inkommen ansökan.  

Det går alltid att växla mellan bilderna genom att klicka på ”Föregående” och 
”Nästa”. Genom att klicka på papperskorgen eller pennan går det att ta bort eller 
ändra på uppgifterna. Nästa steg är att försäkra att elbusspremien inte har 
kombinerats med annat statligt bidrag för förvärv av sökta elbussar, att bussarna 
har beställts efter den31 december 2015 samt att bussarna inte tidigare varit i 
trafik någon annanstans. 

Försäkran sker genom att rutorna för dessa försäkringar kryssas i. Här kan även 
dokument bifogas som visar att söka bussar är av elbusstyp, exempelvis en 
inskannad kopia av en beskrivning av bussen eller dylikt. 
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Bekräftelse skickas till den mailadress som har ifyllts. 

Därefter klicka på ”Skicka in” och ansökan skickas.  

 

Efter inskickad ansökan erhålls en bekräftelseruta (föregående bild) där 
bekräftelsen och ansökan kan skrivas ut.  

Efter det att en ansökan om elbusspremien inkommit handläggs ansökan hos 
Energimyndigheten var efter Energimyndigheten fattar ett beslut. 
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Steg 4: Förhandsbesked 
Energimyndigheten meddelar ett förhandsbesked till den som ansökt om 
elbusspremien samt en bifogad villkorsbilaga med information om stödet.  

Om en ansökan inte är fullständigt ifylld får sökanden möjlighet att komplettera 
denna.  

Steg 5: Utbetalning 
När bussarna har anlänt och blivit inregistrerande kan sökanden begära 
utbetalning av elbusspremien, vilket sker på samma ställe där ansökan om 
elbusspremie gjordes. När begäran om utbetalning har inkommit fattar 
Energimyndigheten ett beslut om premiebeloppet. Klicka på ”Pågående ärende” 
och på aktuellt ärende. Klicka därefter på ”Skapa händelse”. 
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På nästa bild sker själva begäran om utbetalning av elbusspremien. Organisation 
och adress ska vara automatiskt ifyllda. Fyll i uppgifter på den person som begär 
utbetalning. 

 

På nästa bild ska de bussar anges som utbetalningen omfattar. Samtliga bussars 
registreringsnummer ska anges. Om sökande önskar utbetalning för flera bussar, 
klicka på ”Lägg till”. För varje buss ska inskannade dokument, exempelvis kopia 
på bussarnas registreringsbevis, som visar att levererade bussar överensstämmer 
med de i beslutet angivna bussarna.  
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När begäran om utbetalning har gått igenom kommer den här bilden upp. Om den 
sökande erhållit ett beviljandebeslut från Energimyndigheten betalas 
premiebeloppet ut till det plus- eller bankgironummer som angivits i ansökan 
eller på annat överenskommet vis. En utskrift på begäran om utbetalningen kan 
ske i den här bilden. 
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Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
