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1 Vad är Elbusspremien? 

För att främja introduktionen av elbussar på marknaden och bidra till minskning 

av utsläpp av växthusgaser finns det möjlighet att söka statligt investeringsstöd 

eldrivna bussar.  

Syftet med denna vägledning är att informera vilka regler som gäller för 

elbusspremien, 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 elbusspremien kan ställas till mailadressen 

miljofordon@energimyndigheten.se. Synpunkter på denna vägledning, 

exempelvis felaktigheter eller otydligheter, kan också skickas till denna adress. 

Elbusspremien regleras av Förordning (2016:836) om elbusspremie som reglerar 

ansökan och utbetalning av elbussar (Elbusspremien). Denna förordning har 

ändrats 2022-01-18. 

2 Att söka elbusspremien 

Vilka kan söka elbusspremien? 

Elbusspremien kan sökas av regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner 

och aktiebolag som den regionala kollektivtrafikmyndigheten överlämnat 

befogenhet åt att ingå avtal om allmän trafik samt företag som ska bedriva 

kollektivtrafik.  

Vad är en elbuss? 

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. Extern källa kan vara ett eluttag, elektrisk 

ledning eller strömskena. 

Elbussar som har en maximal transportkapacitet färre än 15 passagerare omfattas 

inte av elbusspremien. Elhybridbussar, 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.  

mailto:miljofordon@energimyndigheten.se
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Ansökan om elbusspremien  

Ansökan om elbusspremien görs elektroniskt till Energimyndigheten via Mina 

sidor i E-tjänster på Energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se. 

Se vidare i bilaga 2.  

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, dvs. företagets eller 

organisationens firmatecknare. Om det är en annan än firmatecknaren som ska 

ansöka om elbusspremien, kallad för ombud, behöver en fullmakt från 

firmatecknaren bifogas ansökan.  

När behörigheten är beviljad kan själva ansökan genomföras. Läs mer om 

ansökningsförfarandet på Energimyndighetens webb där det även finns en 

användarmanual för e-tjänsten via knappen ”Startsidan, Hjälp”. I bilaga 2 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 

• Län och kommun där bussen i huvudsak ska trafikeras 

• Antalet elbussar som ansökan avser 

• Elbussens inköpspris 

• Inköpspriset på närmast jämförbara dieselbuss  

• Varje elbuss maximala transportkapacitet 

• Vilken typ av elbuss stödet gäller 

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

• Dokument som styrker att sökta bussar uppfyller förordningen ska bifogas 

ansökan 

Elbusspremien storlek utgör maximalt 20 procent av elbussens inköpspris. 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 dieselbuss. Premiebeloppet utgör alltid det lägsta av dessa båda 

belopp. 

Om ett företag söker premien får stödet inte överstiga 40 procent av de 

stödberättigande kostnaderna.  

http://www.energimyndigheten.se/


 

  
  Datum 5 (18)  
  2022-01-31 
    

    
 

 

 

Elbussar erhåller hel premie, laddhybridbussar erhåller halv premie och 

elhybridbussar erhåller ingen premie alls.  

Ansökan kan omfatta en eller flera elbussar i samma ansökan. Om en ansökan 

som har inkommit till Energimyndigheten inte är fullständigt ifylld får sökanden 

möjlighet att komplettera denna. Ansökan om samt komplettering av ansökan om 

elbusspremien görs elektroniskt till Energimyndigheten via Mina sidor i E-

tjänster på energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se. 

Beslut gällande elbusspremie 

När ansökan om elbusspremie har inkommit till Energimyndigheten fattas ett 

beslut som skickas till den som har sökt stödet. Normal handläggningstid för ett 

beslutsärende är 3–5 veckor räknat från datumet när ansökan har inkommit till 

Energimyndigheten.  

I beslutet anges den tidpunkt då det stödberättigande köpet ska vara genomfört 

beräknat efter förväntad leveranstid för fordonet. Med det avses den tidpunkten 

då elbussen ska vara levererat och inregistrerat. Från denna tidpunkt har sökande 

sex månader på sig att begära utbetalning av premien, se vidare under 

”Utbetalning av tidigare beslutat stöd”.  

Den möjlighet som Energimyndigheten har att ta beslut styrs av den 

bemyndiganderam som begränsar hur många ansökningar som kan beslutas 

under ett år.  

3 Utbetalning av tidigare beslutat stöd 

När elbussarna har anlänt och blivit inregistrerade i Transportstyrelsens 

fordonsregister kan den sökande begära utbetalning av stödet. Det förutsätter att 

den sökande har fått ett beviljandebeslut från Energimyndigheten. 

Begäran om utbetalning görs via Energimyndighetens E-tjänster. I samband med 

begäran om utbetalning ska sökanden bifoga dokumentation som styrker att 

elbussarna överensstämmer med ansökan, med aktuell förordning samt 

elbussarnas faktiska inköpspriser. I begäran om utbetalning ska samtliga 

bussarnas registreringsnummer anges. Premiebeloppet kan inte bli högre än det 

beviljade beloppet enligt Energimyndighetens beslut. 

Om dokumentationen stämmer överens med ansökan och i övrigt uppfyller 

kraven i förordningen sker utbetalning till det bank- eller plusgirokonto som 

sökanden angetts eller på annat överenskommet sätt. Handläggningstiden för ett 

utbetalningsärende är normalt två till tre veckor. 

Energimyndigheten betalar ut beviljat stöd endast om myndigheten har 

medel för detta enligt 4 § förordning (2016:836) om elbusspremie.  

http://www.energimyndigheten.se/
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Om en begäran om utbetalning av premien har beviljats samt premien blivit 

utbetalad men att det senare visar sig att ansökan av någon anledning är oriktig 

(exempelvis att ett för högt belopp har betalats ut), kan Energimyndigheten 

besluta att premien helt eller delvis ska betalas tillbaka.  

Om Energimyndigheten finner att fordonen inte uppfyller kraven i förordningen 

kan begäran om utbetalningen avslås. I avslagsbeslutet framgår motivet till varför 

Energimyndigheten har valt att avslå begäran. Detta beslut är överklagbart till 

förvaltningsdomstol. 

4 Uppföljning 

Energimyndigheten kommer, av den som erhållit elbusspremien, att begära in 

uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.  



 

  
  Datum 7 (18)  
  2022-01-31 
    

    
 

 

 

Bilaga 1. Ordlista 

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. 

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.  

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.  
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Bilaga 2: Handledning till ansökan och 
utbetalning av elbusspremie. 

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. 

Ansökan om behörighet 

 

Steg 1. Gå in på Energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se, 

klicka på Mina sidor.  

 

 

Steg 2. Logga in på Mina sidor med personligt mobilt bank-id. 

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energimyndigheten.se/
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Steg 3. Nästa steg är att företagets firmatecknare ska ansöka om behörighet att 

göra ansökan. Om ett ombud ska söka stödet, och ska söka om behörighet, ska ett 

intyg från firmatecknaren bifogas som visar att ombudet har behörighet att söka 

stödet i firmatecknarens ställe. Klicka på ”Ansök om behörighet”, därefter leta 

upp ”Elbusspremien”, klicka på den och därefter på ”Ansök om behörighet för att 

företräda en organisation”. Om den sökande önskar få en mall för en 

behörighetsansökan, skicka ett mail till miljofordon@energimyndigheten.se och 

beställ mallen.  

 

 

mailto:miljofordon@energimyndigheten.se
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Steg 4. Fyll i uppgifterna i rutorna (visas i bilden nedan) och klicka på ”Skicka 

in”.  

När ansökan om behörighet har inkommit och godkänts av Energimyndigheten 

kommer ett e-post med bekräftelse på att ansökan om elbusspremien kan 

genomföras. Därefter går det att göra själva ansökan, se steg 5 och framåt 
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Ansökan om elbusspremien 

Frågor om elbusspremien kan ställas till miljofordon@energimyndigheten.se  

Steg 5. Ansökan om elbusspremien kan ske när den sökande har erhållit 

befogenhet att ansökan om premien. Ansökan sker genom att logga in på Mina 

sidor, om det inte går att logga in, ring Energimyndighetens helpdesk på telefon 

016-544 22 11. 

Klicka på ”Skapa ärende” och välj därefter ”elbusspremie”. I menyn går det 

också att se pågående ärenden, avslutade ärenden, sökande organisations och 

kontaktpersons behörigheter samt kontaktpersonens kontaktuppgifter.  

 

mailto:miljofordon@energimyndigheten.se
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Ansökan i e-tjänsten ska innehålla personliga uppgifter som organisation samt 

uppgifter om den som söker premien.  

Klicka i organisationsfältet och välj den organisation du önskar söka stöd för.  

Genom att klicka på ”Hämta mina uppgifter” så hämtas de uppgifter som redan 

finns registrerade i Energimyndighetens register vid ansökan om behörighet. 

 

 

 

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. 
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Det finns också möjlighet för den sökande, att i en fritextruta, att vid behov 

lämna ett meddelande till Energimyndigheten. 

 

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 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 samt att 

bussarna inte tidigare varit i trafik någon annanstans. Här ska även dokument 

bifogas som visar att söka bussar är elbussar. 
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Klicka på förhandsgranska  

Om någon obligatorisk uppgift inte är ifylld eller felaktigt ifylld syns 

felmeddelanden här och vad som eventuellt behöver ändras eller kompletteras. 

Om rutan vid ”Bekräftelse via e-post” är ikryssad skickas en bekräftelse till den 

e-postadress om är angiven på sid 1 i ansökningsformuläret.  

Därefter tryck på knappen ”Signera och skicka in”, signering görs med Bank Id, 

därefter skickas ansökan in till Energimyndigheten. 

 

Efter inskickad ansökan erhålls en bekräftelseruta (nedan bild) där bekräftelsen 

och ansökan kan skrivas ut. Ansökan syns även i Mina sidor under pågående 
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ärenden.  

 

Efter det att en ansökan om elbusspremien inkommit handläggs ansökan hos 

Energimyndigheten var efter Energimyndigheten fattar ett beslut. Beslutet syns i 

Mina sidor.  

 

Begäran om utbetalning 

 

Om den sökande har erhållit ett beviljat beslut om elbusspremien och elbussarna 

har anlänt och blivit inregistrerade kan den sökande begära utbetalning av stödet. 

För att kunna göra detta krävs fordonets registreringsnummer samt 

dokumentation som visar att bussarna är elbussar och elbussarnas faktiska 

inköpspris, exempelvis en kopia på fakturan för elbussarna. 

Logga in på Mina sidor – välj pågående ärenden – välj det ärende det gäller. 
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Välj begäran om utbetalning för det ärende du valt. 

 

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. Spara och klicka på nästa.  
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På nästa bild ska de bussar som utbetalningen omfattar anges.  

Samtliga bussars registreringsnummer ska anges. Om sökande önskar utbetalning 

för flera bussar, klicka på ”Lägg till”. För varje buss ska inköpspris anges samt 

bifoga inskannade dokument, exempelvis kopia på bussarnas registreringsbevis, 

som visar att levererade bussar överensstämmer med de i beslutet angivna 

bussarna.  

 

Klicka därefter på spara och sedan förhandsgranska  
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Där kan du granska dina uppgifter samt fylla i din epost adress innan du klickar 

på Signera och Skicka in, signering görs med Bank Id, därefter skickas ansökan 

in till Energimyndigheten. 

När begäran om utbetalningen är ivägskickad visas en bekräftelse. 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. 

 


