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Frågor och svar om elfordonspremien
Här har vi samlat svar på vanliga frågor som Naturvårdsverket fått om
elfordonspremien för privatpersoner. Om det är någon fråga du inte hittar svaret
på är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på
kundtjanst@naturvardsverket.se. Aktuell information finns också på vår
webbplats.
 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Bidragfor-kop-av-elcykel-eller-elmoped/
Vad är syftet med bidraget?
Syftet är att även privatpersoner ska kunna bidra till omställningen av
transportsektorn genom att kunna ställa bilen och istället använda cykel vid
pendling och annan typ av transporter.
Vilka slags elfordon kommer att omfattas av premien?
Premien gäller för den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel.
Vissa fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk
funktionsnedsättning omfattas av premien, exempelvis eldriven rullstol och
hand-elcykel. Även elfordon som last-elcykel och elfordon som går på tre eller
fyra hjul omfattas av premien.
Premien omfattar inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel eller hoverboard.
Vem kan söka bidraget?
Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år vid ansökningstillfället.
Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt
personnummer. Samordningsnummer gäller inte.
Hur många fordon kan jag få bidrag för?
Premien kan endast användas en gång per person.
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Kan man köpa två eller flera fordon på samma kvitto?
Ja, men det måste framgå att kvittot avser flera fordon, samt ramnummer för
dessa fordon. Varje person kan bara få stöd för ett fordon.
När kan man ansöka?
Det går att ansöka om premien från och med den 1 februari 2018.
För att kunna få bidraget måste man ansöka till Naturvårdsverket inom 6
månader efter köpet.
Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som har
köpt ett elfordon som omfattas av premien under 2017 har 6 månader på sig att
skicka in kvittot från och med den 1 februari 2018.
Är det datum för beställning eller datum för när man köpt fordonet som
avgör om man kan ansöka om bidrag?
Det är datum för själva köpet som räknas, alltså det datum som kvittot eller
fakturan är utställd. Vilket datum som en eventuell faktura betalas
(betalningsdatum) spelar ingen roll.
Cyklar som är inköpta före 20 september är därför inte stödberättigade, även om
kunden valt att handla på faktura och inte betalat fakturan förrän efter 20 sept.
Vad gäller om man betalat sin elcykel via faktura – fakturadatumet eller
fakturans förfallodatum?
Fakturadatum.
När får jag pengarna?
De första utbetalningarna kommer att ske i april. Naturvårdsverket hanterar
ansökningarna i turordning från det att de skickats in.
Hur ansöker jag?
Du ansöker via ett formulär som du kan nå via Naturvårdsverkets webbplats när
det öppnar.
- Digitalt – genom att fylla i ett formulär och bifoga dina filer (kopia på
kvitto mm.)
- Analogt – genom att fylla i en blankett som laddas ned och skrivs ut från
vår webbplats och skickas in med de bilagor som krävs.
Vad behöver jag skicka in i samband med ansökan?
Kopia av kvittot
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Ramnummer ska framgå av kvittot eller annan handling från handlare, till exempel
garantibevis.
Elmoped eller elmotorcykel måste ha ett så kallat CoC, som är en typ av
fordonsintyg.

Hur mycket bidrag kan jag få?
Bidraget motsvarar 25 procent av priset på fordonet, inklusive moms, med ett
maxbelopp på 10 000 kronor (detta för att bidraget ska få en bred spridning).
Räkneexempel:
Om ditt fordon kostar 20 000 kr får du 5 000 kr (25 procent) i bidrag.
Om fordonet kostar 40 000 kr får du 10 000 (25 procent) i bidrag .
Om fordonet kostar 50 000 kr får du 10 000 kr (max-summan) i bidrag.
Kan man överklaga datumet 20/9 om man har köpt ett fordon lite tidigare?
Nej. Regeringen har beslutat att bidraget gäller retroaktivt från och med 20
september 2017. Gränsen måste dras någonstans.
Kan man få bidrag för en elcykel som är köpt i ett annat land (EU-land)?
Vilka dokument behövs i så fall?
Det går bra, men glöm inte att elcykeln behöver vara CE-märkt eller
överensstämma med standarden SS-EN 15194 Cyklar – Elassisterade cyklar –
EPAC.
Glöm inte heller att du behöver få samma dokumentation som om du köper den i
Sverige, dvs. kvitto och en handling som styrker ramnummer. För mopeder och
motorcyklar krävs även ett CoC-intyg eller motsvarande.
Kan ett företag/juridisk person/aktiebolag få bidraget?
Nej, premien riktar sig till privatpersoner.
Kommer el-mountainbikes godkännas?
Ja de är stödberättigade, men tänk på terrängkörningslagen. Enligt den är det inte
tillåtet att köra motoriserade fordon i terrängen. Elcyklar, elmopeder och
elmotorcyklar räknas som motoriserade fordon. Läs mer om vad som gäller här:
 Webbsida om terrängkörning: elcyklar, segways och mindre
motorfordon
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Kan man köpa ett batteri och konvertera sin vanliga cykel till en elcykel?
Nej, ett sådant fordon är inte stödberättigat.
Kan man få bidrag för att köpa delar och bygga en elcykel själv?
Nej
Vad finns det för tekniska krav på fordonet, t.ex. effekt och batteristorlek?
Information om fordonen finns på Naturvårdsverkets webbplats:
 http://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Bidrag/Bidrag-for-kop-av-elcykel-eller-elmoped/
Jag leasar en cykel som jag kan ”köpa loss”. Gäller bidraget om jag köper
ut den efter att ha leasat den ett tag?
Nej det gäller bara nya cyklar.
Kan man få bidrag om man köper en begagnad elcykel?
Nej, endast nyinköpta cyklar omfattas av premien. Du kan heller inte få bidrag
för att bygga om en gammal cykel till elcykel.
Kan man söka bidrag för ett fordon som man själv inte betalat – till
exempel som man fått i present?
Ja, men en person kan bara söka bidrag en gång, för ett fordon.
Om du har fått ett elfordon i present och någon annans namn därför står på
kvittot, kan antingen du själv eller personen som betalat söka premien.
Kan man köpa en elcykel, söka bidrag och sedan lämna tillbaka cykeln?
Nej, om du lämnar tillbaka elcykeln är du inte berättigad till bidrag för inköpet.
Om du redan skulle ha fått bidraget, men sedan returnerar elcykeln, måste du
betala tillbaka bidraget.
Måste jag fortfarande äga elcykeln när jag ansöker om premien?
Om elcykeln lämnas tillbaka till handlaren så blir du återbetalningsskyldig.
Om du gett bort en elcykel du ansökt om stöd för behöver du spara
köpehandlingen och en handling som styrker ramnumret. Endast ett bidrag per
fordon och ett per person beviljas.
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Är premien skattepliktig på något sätt?
Nej.
Vad händer om pengarna inte räcker till alla som har rätt till bidrag?
Naturvårdsverket fördelar medel till dem som har rätt till bidrag i den ordning
som ansökningarna inkommer. Bidragen betalas ut så länge det finns budget
kvar. Om pengarna tar slut inväntar Naturvårdverket ett nytt budgetbeslut från
regeringen innan nya bidrag kan godkännas.
Hur länge pågår satsningen?
Enligt regeringen ska 350 miljoner kronor ska delas ut årligen under perioden
2018-2020. Vid ett eventuellt maktskifte i samband med valet 2018 kan det dock
hända att premien tas bort helt eller delvis. Det är inte Naturvårdsverket som
fattar det beslutet.
Hur säkerställer Naturvårdsverket att elfordonspremien får effekt för miljö
och människors hälsa?
Syftet med stödet är att människor ska byta från att köra bil till att köra elcykel,
elmoped eller elmotorcykel. Naturvårdsverket kommer att följa upp stödet
noggrant och utvärdera om satsningen lett till ändrade och mer hållbara
resvanor.

