
 

  Remissammanställning 1 (3)  

Datum 

2022-06-03 
Dnr/Beteckning 

TSF 2022-33 
    

    
 
 

  
  

Transportstyrelsen  
Fordonsinformation 
701 88 Örebro 
Besöksadress 
Tunnlandsgatan 5, Örebro 

Telefon 0771-503 503 
Texttelefon 0200-600 600 
  
transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 

Astrid Edlund 
Staben 
astrid.edlund@transportstyrelsen.se 
010-495 60 18 
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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:49) om 
klimatbonusbilar 
 

Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Integritetsskyddsmyndigheten   Avstår från att lämna synpunkter  

Ekonomistyrningsverket  Avstår från att lämna synpunkter  

Förvaltningsrätten i Karlstad   Inga synpunkter   

Kommerskollegium  Inga synpunkter i sak. Kommerskollegium instämmer i 
att TS inte behöver göra någon anmälan avseende 
tekniska regler eller avseende tjänstedirektivet. 

 

Polismyndigheten   Inga invändningar mot förslaget  

Skatteverket  Inga synpunkter  

Föreningen elbil Sverige  Inte inkommit med några synpunkter  

Energigas Sverige  Inga synpunkter  

Gröna Mobilister  Tillstyrker förslaget men hade föredragit ett system med 
avtagande bonus för att undvika en skarp gräns vid 
pristaket 700.000 kr. 

Pristaket på 700.000 kr regleras i förordningen 
(2017:1134) om klimatbonus och är ingenting som TS kan 
påverka genom föreskrifter. 

Svenska Bilsportförbundet   Inte inkommit med några synpunkter  
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Motormännens Riksförbund   Inte inkommit med några synpunkter  

Motorbranschens 
Riksförbund  

  Det finns en risk att pristaket på 700.000 kr 
minskar inflödet av nya bilar på marknaden. 

 Kravet på redovisning av ev tidigare erhållna 
stöd riskerar att leda till ökad administration 
och byråkrati för den enskilde. 

Pristaket på 700.000 kr och kravet på redovisning regleras 
i förordningen om klimatbonus och är ingenting som TS 
kan påverka genom föreskrifter. 

Lastfordonsgruppen   Inga synpunkter  

Bilimportörernas  Inte inkommit med några synpunkter  

Mobility Sweden (f.d. BIL 
Sweden) 

  Mobility är i sak positiva till förslaget. 
 Mobility framhåller att det är viktigt att det 

säkerställs att om kunden som köper en bil 
med ett nybilspris under 700.000 kr enligt 
Skatteverkets föreskrifter alltid är berättigad 
till bonus.  Om en kund ingår ett avtal och 
priset på bilmodellen därefter höjts och 
hamnat över 700.000 kr innan leverans och 
införts i Skatteverkets nyprislista så ska 
bonus ändå utbetalas då den aktuella bilen 
fortfarande har ett nypris understigande 
700.000 kr. 

 
 Mobility framhåller vidare att formuleringar 

inom 2§ i föreskriften är delvis 
motsägelsefulla och att det bör förtydligas hur 
tillämpningen ska ske. 

 

 Enligt 13 § förordningen om klimatbonus är det 
bilens nypris vid det förvärvsdatum som anges i 
vägtrafikregistret som avgör rätten till 
klimatbonus. Om bilens nypris vid 
förvärvsdatumet överstiger 700.000 kr uppfylls 
inte kriterierna för rätten till klimatbonus. Detta 
är ingenting som TS föreskrifter kan påverka. 

 
 TS delar uppfattning kring behovet av 

förtydligande och lydelsen i paragrafen justeras 
därför genom ett tillägg av att bilens 
tillverkningsår utgör utgångspunkt för 
fastställande av bilens nypris.  
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Biluthyrarna Sverige AB  Inte inkommit med några synpunkter  
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