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Transportstyrelsen    
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Ansökan att placera motorer på marknaden i flexprogrammet enligt bestämmelserna i bilaga XIII i 
direktiv 97/68EG 

Utrustningstillverkare 
Företagsnamn Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

Postnummer Postort 

Telefonnummer E-postadress

Kontaktuppgifter sökande 
Namn Befattning 

Utdelningsadress 

Postnummer Postort 

Telefonnummer E-postadress

Ansökan gäller 

 Procent av försäljning*  Fast antal 
*)Om procentuellt antal används så ska beräkningsunderlag bifogas 

Varvtal 

 Variabelt  Konstant 

Observera att en skiss på märkskyltar alltid ska bifogas. 



Ansökan om flexibilitet 2 (2) 

Antalet motorer som ansökan gäller anges i nedanstående modell vid det emissionssteg som råder 
när motorerna ska sättas på marknaden. 

Steg IIIB i kraft Andel av försäljning 

Max andel Ansökt antal 

Fast antal 

Max antal Ansökt antal 

Emissionsklass för 
flexmotorer 

37 ≤ P < 56* 20 % 150 Steg IIIA 
Steg IV i kraft 

56 ≤ P < 75* 20 % 150 Steg IIIB 
75 ≤ P < 130 20 % 100 Steg IIIB 
130 ≤ P ≤ 560 20 % 50 Steg IIIB 
*) En och samma tillverkare kan maximalt bli tilldelad 150 st. flexmotorer i effektkategorin 37 ≤ P < 75 kW. 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Skicka gärna ansökan digitalt till: vag@transportstyrelsen.se 
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