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Ansökan om bidrag
för inköp av
elfordon

SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Skicka blanketten till

Naturvårdsverket
Miljöbidragsenheten
831 40 Östersund

Den här blanketten använder du som ansöker om bidrag för inköp av elfordon. Fyll i samtliga fält i blanketten.
Du kan också ansöka direkt på naturvardsverket.se Där kan du också lägga till bilagor digitalt till ansökan.
Om du är ansluten till en digital brevlåda för myndighetspost kommer du att få ditt beslut där. Om du inte har en
digital brevlåda, kommer beslutet via post.
Om du behöver hjälp att fylla i blanketten, kontakta Kundtjänst via e-postadressen kundtjanst@naturvardsverket.se
eller tel. 010-6981400 vardagar kl. 8-16:30.

Personuppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefonnummer



Bostadsadress annan än folkbokföringsadress

Bostadsadress

(om ikryssad, fyll i nedanstående adressuppgifter)
Postnummer och ort

Bankuppgifter Fyll i det konto som du vill ha bidraget utbetalat till
Bank

Kontohavare

Clearingnummer

Kontonummer

Elfordon Välj ett av följande alternativ. Kontrollera med din återförsäljare att kraven uppfylls.



Eldriven cykel – CE-märkt eller överensstämmer med standarden SS-EN 15194 Cyklar –
Elassisterade cyklar - EPAC



Eldriven moped med CoC-intyg eller motsvarande typgodkännande



Eldriven motorcykel med CoC-intyg eller motsvarande typgodkännande



Eldrivet fordon för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning.
Jag intygar att inget annat offentligt stöd beviljats för fordonet
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NATURVÅRDSVERKET

Elfordon forts.
Märke

Inköpsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Modell

Inköpskostnad inkl. moms (SEK)

Ramnummer



Fordonet är nytt. Endast nya
fordon är berättigade till bidrag

Alla fordon har ett unikt id-nummer som kallas ram-nummer.
Ramnummer motsvarar chassinummer för moped och motorcykel

Försäljningsställe
Namn på försäljningsstället

Försäljningsställets adress

Organisationsnummer (anges om företaget är registrerat i Sverige)

Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) (anges om företaget är registrerat i annat land)

Land

För att Naturvårdsverket ska kunna fatta beslut om bidrag behöver du bifoga dokument som styrker de utlägg du
söker bidrag för. Dokumenten behöver ange vad köpet avser, inköpspris, inköpsställe, inköpsdatum (t.ex. kopia av
kvittot). Du behöver också bifoga ett dokument från handlaren som styrker ramnumret. Ramnumret ska framgå av
kvittot eller annat dokument du fått från handlaren, t.ex. garanti eller leveranssedel.

Försäkran
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i ansökan är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om att jag
måste meddela Naturvårdsverket om jag häver köpet och returnerar fordonet till handlaren. Jag vet att det är straffbart
att lämna felaktiga uppgifter eller att inte meddela Naturvårdsverket om jag häver köpet.
Datum

Namnunderskrift

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter i enligt med personuppgiftslagen (PUL).

