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Statens energimyndighets
författningssamling

Statens energimyndighets föreskrifter
om elbusspremie;

beslutade den 17 oktober 2018.

Med stöd av 17 § i förordningen (2016:836) om elbusspremie meddelar

Statens energimyndighet följande föreskrifter.

Inledande bestämmelser och definitioner

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om förfarandet vid ansökan om

elbusspremie, begränsning av premiebeloppet, tiden en laddhybrid ska köras

på el och vilka dokument som ska skickas in vid begäran om utbetalning av

elbusspremie.

2 § Begrepp och uttryck i dessa föreskrifter används i samma betydelse som

i förordningen (2016:836) om elbusspremie.

Ansökan om elbusspremie

3 § En ansökan om elbusspremie ska, utöver vad som framgår av 10 § för-

ordningen (2016:836) om elbusspremie, innehålla följande uppgifter om 

a) sökande organisations namn, adress, e-postadress och telefonnummer,

b) organisationsnummer,

c) bank- eller plusgirokonto,

d) elbussens inköpspris, och

e) pris på närmast jämförbara buss med förbränningsmotor Euro 6.

Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för sökanden. 

Närmast jämförbara buss

4 § Med närmast jämförbara buss enligt 7 § i förordningen (2016:836) om

elbusspremie avses en buss klassificerad i utsläppsklass Euro 6 enligt 30 eller

31 § avgasreningslagen (2011:318) som motsvarar den elbuss som ansökan

omfattar avseende längd, antal axlar och maximal transportkapacitet.
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Villkor för laddhybridbussar

5 § För att en laddhybridbuss ska anses köras huvudsakligen på el ska

bussen vara avsedd att köras på el minst 70 procent av den tid bussen används

i kollektivtrafik.

Begäran om utbetalning av elbusspremie

6 § I samband med begäran om utbetalning av beviljad elbusspremie ska

sökanden skicka in dokumentation som styrker att de elbussar som har levere-

rats överensstämmer med ansökan och i övrigt uppfyller kraven i förord-

ningen (2016:836) om elbusspremie.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket.

På Statens energimyndighets vägnar

Robert Andrén

Peter Dädeby


