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Remiss 

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (TSFS 2018:49) om klimatbonusbilar 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
Regeringen har för avsikt att revidera förordning 2017:1334 om klimat-
bonusbilar. Den reviderade förordningen gör att Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2108:49) om klimatbonusbilar behöver 
förändras. 

I den reviderade förordningen införs ett tak för utbetalning av klimatbonus. 
Taket innebär att bilar med ett nypris överstigande 700.000 kr inte är 
berättigade klimatbonus. Det införs vidare ett nytt krav för berättigande till 
klimatbonus avseende bilar utrustade med teknik för drift med annat 
gasbränsle än gasol, som förvärvas av företag. Kravet avser inlämnande av 
en redogörelse för tidigare erhållna stöd företaget har fått. 

Förslagets innehåll i korthet 
I nuvarande föreskrifter finns regler angående närmast jämförbara bil. Dessa 
regler behöver upphävas då de inte längre relaterar till någon reglering i 
förordningen. Av samma skäl behöver regler avseende nuvarande hantering 
gällande den enskildes försäkran upphävas. Motsvarande regler avseende 
kommande hantering av s.k. redogörelser föreslås införas istället. Vidare 
behöver regler kring tillvägagångssättet vid bestämmande av bilars nypris 
införas samt även regler för krav på redogörelse för tidigare mottagna stöd. 

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 12 juli 2022. 

Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 
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http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvens-
utredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast 
kl 12.00 den 21 juni 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-33 i 
svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

kontakt@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 
Avdelning Fordonsinformation  
701 88 Örebro 

Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de 
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen 
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller 
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att 
publiceras. 

Kontaktpersoner 
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Jonny Geidne, utredare, telefon 010-495 65 84, 
e-post: jonny.geidne@transportstyrelsen.se 

Astrid Edlund, utredare, telefon 010-495 60 18 
e-post: astrid.edlund@transportstyrelsen.se 

Med vänlig hälsning 
 
Astrid Edlund 
Utredare/föreskriftsamordnare 
  

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
mailto:jonny.geidne@transportstyrelsen.se
mailto:astrid.edlund@transportstyrelsen.se
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Sändlista 

1. Bilimportörernas 

2. BIL SWEDEN  

3. Biluthyrarna Sverige AB 

4. Integritetsskyddsmyndigheten  

5. Ekonomistyrningsverket  

6. Förvaltningsrätten i Karlstad  

7. Kommerskollegium 

8. Lastfordonsgruppen  

9. Motorbranschens Riksförbund  

10. Motormännens Riksförbund  

11. Polismyndigheten  

12. Riksdagens Ombudsmän  

13. Skatteverket  

14. Svenska Bilsportförbundet  

15. Gröna bilister  

16. Energigas Sverige  

17. Föreningen elbil Sverige 
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