
1

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
0

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
0

Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2017:1334) om 
klimatbonusbilar 

Utfärdad den 26 januari 2023 

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2017:1334) om klimat-
bonusbilar2 

dels att 26 a § ska upphöra att gälla, 
dels att 17 och 20 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 11 § ska lyda ”Prövning av klimatbonus”, 
dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 11 a–11 c, 

17 a och 17 b §§, av följande lydelse. 

11 a §    En ansökan om bonus ska innehålla 
1. sökandes namn,
2. sökandes personnummer eller organisationsnummer,
3. bilens registreringsnummer, och
4. dokumentation som visar
a) att bilen förvärvats eller beställts senast den 8 november 2022, och
b) bilens fabrikat, modell, färg eller andra motsvarande uppgifter som gör

bilen möjlig att identifiera. 
Om bilen har förvärvats utan föregående beställning ska dokumentationen 

bestå av ett avtal om köp som har undertecknats av köparen och säljaren. 
Om bilen har beställts före förvärv ska dokumentationen bestå av en 
bekräftad beställning och ett avtal om köp som har undertecknats av köparen 
och säljaren.  

Om en beställning som gjorts senast den 8 november 2022 har ändrats 
efter det datumet ska dokumentationen också omfatta en uppdaterad 
beställning. 

11 b §    En ansökan enligt 11 a § ska göras skriftligt på en blankett som 
fastställs av Transportstyrelsen. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder 
och samvete.  

Ansökan ska lämnas in till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024. 

11 c §    För en bil som ställts på för första gången senast den 8 november 
2022 ska ingen ansökan lämnas in. 

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-
tionssamhällets tjänster. 
2 Senaste lydelse av 26 a § 2022:801. 
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SFS 2023:2517 §3    I den utsträckning det finns medel ska bonusen betalas ut 
1. till den som har
a) förvärvat eller beställt en ny klimatbonusbil, och
b) ställt på bilen efter den 30 juni 2018 enligt förordningen (2001:650)

om vägtrafikregister eller enligt förordningen (2019:383) om fordons regi-
strering och användning, 

2. tidigast sex månader efter den dag då bilen ställts på, och
3. om uppgifterna i vägtrafikregistret vid tidpunkten för utbetalningen

visar att 
a) förvärvaren inte har överlåtit bilen till en ny ägare,
b) bilen är registrerad i Sverige, och
c) bilen är en klimatbonusbil.
Bonusen ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen

och i turordning efter den dag då bilen ställts på. 

17 a §    En bonus får betalas ut enligt 17 § endast om klimatbonusbilen har 
förvärvats eller beställts senast den 8 november 2022. 

17 b §    Trots 17 § första stycket 1 a ska en bonus betalas ut till den som har 
ställt på bilen, även om bilen har förvärvats eller beställts av någon annan, 
om bilen 

1. innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller
med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år (leasing) och beställ-
ningen har gjorts på initiativ av den som registreras som innehavare av bilen, 
eller 

2. används för taxitrafik och beställningen har gjorts på initiativ av taxi-
företaget. 

20 §4    Om det finns särskilda skäl, får bonusen betalas ut trots att 
1. de handlingar som anges i 11 a § andra stycket eller tredje stycket inte

kan bifogas ansökan, eller 
2. villkoren enligt 17 § inte är uppfyllda.

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2023. 

På regeringens vägnar 

ROMINA POURMOKHTARI 
Linnéa Klefbäck 
(Klimat- och 
näringslivsdepartementet) 

3 Senaste lydelse 2022:801. 
4 Senaste lydelse 2022:801. 
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