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Konsekvensutredning av Transportstyrelsens 
föreskrifter om klimatbonusbilar 

Transportstyrelsens förslag: 

Föreskrifterna avser att fastställa hur en bils nypris bestäms enligt 
förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. Föreskrifterna innehåller 
också bestämmelser om vilka uppgifter som redogörelsen om tidigare 
erhållna stöd ska innehålla samt hur de ska lämnas till Transportstyrelsen. 

A. Allmänt
1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?
Sedan 2018 har bilar med förhållandevis lågt utsläpp av koldioxid kunnat
erhålla ett stöd i form av klimatbonus. Då detta stöd nu revideras samtidigt
som en ny definition för vad som anses vara en miljöbil är föremål för
utredning inom EU finns behov av att revidera Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:49) om klimatbonusbilar.

Enligt förslaget i den reviderade förordningen om klimatbonusbilar 
(fortsättningsvis klimatbonusförordningen) vilken planeras träda i kraft den 
12 juli 2022 införs ett tak som innebär att personbilar med ett nypris som 
överstiger 700 000 kr inte längre ska vara berättigade till klimatbonus. Med 
nypris avses dock inte det pris som köparen har betalat. Det innebär att det 
finns ett behov av att fastställa bilens nypris för att det ska vara möjligt att 
avgöra fordonsägarens rätt att erhålla klimatbonus för personbilen.  

I den nu gällande klimatbonusförordningen har Skatteverkets föreskrifter 
om nybilspriser för bilar vid värdering av bilförmån använts för att 
bestämma storleken på klimatbonusen. Detta genom att klimatbonusbilens 
nypris har jämförts med nypriset på närmast jämförbara konventionella bil. 

Enligt den föreslagna revideringen av Transportstyrelsens föreskrifter ska 
Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar vid värdering av 
bilförmån användas för att avgöra om en personbil har ett nypris över eller 
under 700 000 kr och som en följd av detta har rätt till klimatbonus eller ej. 

Den nya definitionen av klimatbonusbil inom EU anger att en miljöbil inte 
får släppa ut mer än 50 g koldioxid per kilometer. Det innebär att gasbilar 
som fortsatt ska vara berättigade till klimatbonus enligt förordningen, inte 
längre kan falla under den generella gruppundantagsförordningen (EU) 
651/2014. Istället sker utbetalning av stödet baserat på förordning (EU) 
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1407/2013 om stöd av mindre betydelse, vilket inte får överstiga 200 000 € 
under en treårsperiod.  

Av 18 § klimatbonusförordningen ställs från den 12 juli 2022 krav på att en 
redogörelse om tidigare mottagna stöd ska ges in till Transportstyrelsen. 
Den föreslagna regleringen om redogörelse för tidigare mottagna stöd avser 
att säkerställa att mottagaren inte erhållit stöd över nämnda totalsumma. 
Ändringarna i föreskrifterna anger dels att det nu är en redogörelse, istället 
för försäkran, som ska lämnas till Transportstyrelsen och att detta ska ske på 
det sätt som myndigheten anvisar. Dels att redogörelsen ska ange om 
köparen av bilen förvärvat den i egenskap av privatperson eller ej. 

2. Vad ska uppnås? 
Regleringen syftar till att leda till att hanteringen av klimatbonus sker 
förutsebart, med god rättssäkerhet bland annat avseende avgörandet av 
bilens nypris. Regleringen anger vidare vilka uppgifter redogörelsen ska 
innehålla rörande tidigare mottagna stöd och hur dessa uppgifter ska sändas 
till Transportstyrelsen. 

3. Vilka är lösningsalternativen? 

3.1 Effekter om ingenting görs? 
Om ingenting görs kan Transportstyrelsen inte fastställa bilars nypris på ett 
förutsebart sätt. Det riskerar att leda till att medborgare uppfattar att 
klimatbonusen betalas ut ostrukturerat och godtyckligt jämfört med ett 
objektivt fastställt nypris enligt Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser. 
Det riskerar vidare att öka arbetsbelastning inom såväl Kundtjänstsenheten 
som Utredningsenheten inom Transportstyrelsen då medborgare har frågor 
om nypris alternativt att missnöjda medborgare kan komma att begära 
omprövning av besluten.  

En annan effekt är att om korrekta redogörelser inte lämnas in i enlighet 
med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, dvs. om köparen av 
bilen förvärvat den i egenskap av privatperson eller ej riskerar Sverige att 
bryta mot EU:s statsstödsregler.  

3.2 Alternativ som inte innebär reglering 
Eftersom klimatbonusförordningen bl.a. inte anger hur nypriset fastställs 
enligt ovan finns inget alternativ som inte innebär reglering. 

3.3 Regleringsalternativ 
Bestämmande av nypris 

I klimatbonusförordningen införs ett tak som innebär att personbilar med ett 
nypris som överstiger 700 000 kr inte längre ska vara berättigade till 
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klimatbonus. Fastställandet av nypriset ska i första hand ske med ledning av 
Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar vid värdering av 
bilförmån. Om sådan uppgift inte finns tillgängligt föreslås att nypriset istället 
bestäms med ledning av uppgifter som hämtas från respektive tillverkare eller 
tillverkares representant i Sverige. 

Redogörelse av tidigare erhållna stöd 

Av den reviderade 18 § i klimatbonusförordningen framgår att förvärvaren av 
personbilen ska lämna en redogörelse av tidigare erhållna stöd till 
Transportstyrelsen. De föreslagna föreskrifterna anger, utöver vad som 
framgår av 18 § klimatbonusförordningen, hur denna redogörelse ska skickas 
till Transportstyrelsen samt att redogörelsen också ska innehålla vissa 
uppgifter om förvärvaren, likt vad som angavs i de nu gällande föreskrifterna. 
Ändringen i 4 § i föreslagna föreskrifter reglerar att fysiska personer ska ange 
om det är i egenskap av privatperson eller företag som de har förvärvat bilen.  

4. Vilka är berörda? 
• Företag som förvärvar klimatbonusbilar. 

• Företag som säljer klimatbonusbilar, eftersom regleringen 
underlättar för dem att bistå sina kunder med detaljerad 
information runt bonusen. 

• Medborgare som förvärvar klimatbonusbilar, eftersom 
regleringen syftar till att fastställa regelverket kring 
bestämmandet av bonusen. 

• Region, kommun och landsting som förvärvar 
klimatbonusbilar, eftersom regleringen syftar till att fastställa 
regelverket kring bonusen.   

• Staten i form av Transportstyrelsen, eftersom regleringen ger 
en förenklad handläggning av bonusen för myndigheten. 

5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 

5.1 Företag 
( x ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs därför under 5.1.  

 

(   ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen 
innehåller därför ingen beskrivning under 5.1 utan samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs under avsnitt C. 
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Den föreslagna regleringen bidrar till en ökad tydlighet gentemot företag som 
förvärvar en klimatbonusbil som är utrustad med teknik för drift med annat 
gasbränsle än gasol. Detta gäller särskilt i förhållande till 18 § 
klimatbonusförordningen, eftersom förslaget på föreskrifter fastställer 
rättigheten till klimatbonus. Den föreslagna regleringen bedöms endast 
medföra marginellt ökad administration för företag.  

5.2 Medborgare 
Förslaget syftar till att fastställa hur nybilspriset ska bestämmas. Det innebär 
att medborgarna får en tydlig ram att förhålla sig till vid förvärvandet av ny 
bil. I övrigt bedömer vi inte att det blir några särskilda konsekvenser för 
medborgarna. 

5.3 Staten, regioner eller kommuner 
Staten i form av Transportstyrelsen berörs så till vida att regleringen innebär 
att den administrativa hanteringen avseende utbetalning av bonusen 
underlättas. I övrigt bedöms den föreslagna regleringen inte leda till 
konsekvenser för staten, regioner eller kommuner och landsting. 

5.4 Miljö 
Den föreslagna regleringen bedöms inte få några miljörelaterade 
konsekvenser.  

5.5 Externa effekter 
Bonus malus-reformen i sin helhet syftar till att påskynda omställningen till 
en fossilfri fordonsflotta. De föreslagna föreskrifterna kan bidra till detta 
genom att tydliggöra regelverket kring klimatbonus. 

6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till 
regleringen och varför anses regleringen vara det bästa 
alternativet? 

Föreskrifterna verkställer bestämmelserna i förordningen och klargör hur 
bilars nypris bestäms och hur redogörelsen kring stöd ska utformas och 
komma myndigheten till handa. Vi bedömer att regleringen behöver införas 
för att säkerställa en rättssäker och effektiv hantering av klimatbonus. 

7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens 
beslutanderätt på? 

Bemyndigandet ges i 26 § klimatbonusförordningen. 
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8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver 
de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller 
andra internationella regler? 

Av 18, 19 och 19 a §§  klimatbonusförordningen framgår att bonus till företag 
endast får betalas ut efter kontroller av tidigare erhållna stöd enligt 
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Vi bedömer att 
föreskriftsförslaget överensstämmer med innehållet i kommissionens 
förordning samt är i enlighet med övriga internationella regler. 

9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och finns det behov av speciella 
informationsinsatser? 

Tidpunkten för ikraftträdandet av föreskrifterna bör sammanfalla med 
tidpunkten för ikraftträdandet av förordningen, dvs. den 12 juli 2022. Vi 
kommer att genomföra en informationsinsats som riktar sig till både 
förvärvare och återförsäljare av klimatbonusbilar.  Informationen kommer 
att finnas på Transportstyrelsens webbplats. 

B. Transportpolitisk måluppfyllelse 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns 
också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet 
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för 
miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet? 
Den föreslagna regleringen bedöms inte vara inom ramen för 
funktionsmålets område. 

11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? 
Den föreslagna regleringen syftar till att tydliggöra förutsättningarna för att 
förvärvare av klimatbonusbilar ska kunna erhålla klimatbonus. Därmed kan 
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föreskriften bidra till valet av ett miljövänligare alternativ vid köp av 
fordon.   

C. Företag 
Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga 
konsekvenser för företagen beskrivs därför under 5.1. 

D. Sammanställning av konsekvenser 
Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 

effekter (tkr) 
Kommentar 

 Fördelar Nackdelar + / -  

Företag Bidrar till en 
ökad tydlighet 
gentemot 
företag som 
förvärvar en 
klimatbonusbil 

Inga har kunnat 
identifieras. 

  

Medborgare Bidrar till en 
ökad tydlighet 
gentemot 
medborgare 
som förvärvar 
en 
klimatbonusbil. 

Inga har kunnat 
identifieras. 

  

Staten m.fl.   Transportstyrels
en berörs så till 
vida att den 
administrativa 
processen runt 
utbetalning av 
bonusen 
underlättas.  

Inga har kunnat 
identifieras. 

  

Externa effekter  Tydliggör 

regelverket kring 
bonus.  

Inga har kunnat 
identifieras. 

  

Totalt     

 

E. Samråd 
Miljödepartementet som ansvarar för förordningen inom Regeringskansliet 
har under framtagandet av förordningstexten haft en dialog med 
Transportstyrelsen. En av de frågor som berördes under dialogen var 
myndighetens behov av ytterligare reglering. Eftersom föreskrifterna är 

REMISS



  

  Datum   7 (7)  
2022-04-23   
  

 
 

 
 

 
 

nödvändiga för att klargöra vissa bestämmelser i förordningen har vi gjort 
bedömningen att något ytterligare samråd inte är aktuellt. 

Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller 
synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta mig: 
 
Jonny Geidne 
jonny.geidne@transportstyrelsen.se  
Tel:010-495 65 84, 076-721 16 27 
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