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Ansökan om bidrag 
för inköp av 
elfordon 

Personuppgifter
Förnamn och efternamn Personnummer (12 siffror) 

Folkbokföringsadress Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer 

 Bostadsadress annan än folkbokföringsadress (om ikryssad, fyll i nedanstående adressuppgifter)

Bostadsadress 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 

Skicka blanketten till 

Naturvårdsverket 
Miljöbidragsenheten 
Box 690 
831 27 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. 

För snabbare utbetalning 
och besked – använd vår e-tjänst: 
https://www.naturvardsverket.se/elfordon-ansokan 
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Elfordon forts.
Märke Modell

Inköpsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Inköpskostnad inkl. moms (SEK) 


Fordonet är nytt. Endast nya 
fordon är berättigade till bidrag 

Ramnummer 
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 

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 enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

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. BIFOGA KOPIOR PÅ 
DOKUMENTEN – INTE ORIGINAL.
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Ansökan om elfordonspremie – så behandlar vi dina personuppgifter 

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter vid hantering av 
ansökan om elfordonspremie och om dina rättigheter. Det är 
dataskyddsförordningen och övrig dataskyddslagstiftning som styr hur 
Naturvårdsverket ska behandla personuppgifter. Vill du läsa mer om hur 
Naturvårdsverket behandlar personuppgifter, se 
http://www.naturvardsverket.se/hantering-av-personuppgifter 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Vi samlar in: 

 Namn 
 Personnummer 
 Adress 
 E-postadress 
 Telefonnummer 
 Bankkontonummer 
 Ramnummer 
 CE-märkning 

Varför samlar vi in dina personuppgifter? 

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att administrera din 
ansökan och att möjliggöra uppföljning av stödet.  

Varför får vi behandla dina personuppgifter? 

Naturvårdsverket får behandla dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt 
för att vi ska kunna utföra myndighetsutövning. 

Vem har tillgång till personuppgifterna vi har om dig? 

Naturvårdsverkets leverantörer inom ärendehanteringssystem och IT-drift har 
tillgång till dina personuppgifter.  

Naturvårdsverket är en myndighet och följer därför offentlighetsprincipen. Det 
innebär att vi kan lämna ut all information som rör ärenden hos oss om någon 
ber om det. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut uppgifterna. De 
flesta av våra uppgifter är offentliga. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med 
arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om 
tillämpning av dessa föreskrifter. 
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Ta reda på vilka personuppgifter vi har om dig 

Du kan ta reda på vilka personuppgifter Naturvårdsverket har om dig. Det gör du 
genom att begära ett registerutdrag, se. 
http://www.naturvardsverket.se/Om-webbplatsen/Hantering-av-
personuppgifter/Ratten-till-tillgang---registerutdrag/ 

Vilka rättigheter har du som registrerad? 

Du har bl.a. rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Denna rättighet 
och andra rättigheter kan du läsa mer om här. 
http://www.naturvardsverket.se/Om-webbplatsen/Hantering-av-
personuppgifter/Rattigheter-enligt-dataskyddsforordningen-/ 

Automatiserade beslut 

Beslut om elfordonspremie fattas automatiserat. 

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket och myndighetens dataskyddsombud. 

registrator@naturvardsverket.se  

dataskyddsombud@naturvardsverket.se 
Tel: 010-698 10 00 


