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Miljödepartementet 
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Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år 

M2020/01180/R 
 

 

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) får lämna följande synpunkter på 

remissen. 

 

Avsnitt 6 – När kan Transportstyrelsen avstå från återkrav. 

  

Det anges att ett beslut om återbetalning inte kan läggas till grund för 

verkställighet genom t.ex. utmätning, utan Transportsstyrelsen måste först ansöka 

om betalningsföreläggande eller om stämning vid allmän domstol. Kronofogden 

anser att det behöver övervägas om återkrav ska vara direkt verkställbara och få 

drivas in som allmänt mål. Om återkravet handläggs som allmänt mål kommer det 

att direkt lämnas för indrivning. Det är viktigt att vidta indrivningsåtgärder 

skyndsamt eftersom det ökar förutsättningarna för att driva in återkravet. Det talar 

för att återkraven bör vara direkt verkställbara och handläggas som allmänt mål.   

 

10.5. Vilka konsekvenser får ändringarna för myndigheter, regioner och 

kommuner? 

 

Om klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år och om exporten av bilar 

fortsätter på samma sätt som det nu sker, kommer det bli fråga om ca 11 000 

ärenden per år där klimatbonusen ska betalas tillbaka. Om återbetalning inte sker 

frivilligt kommer det leda till att Transportstyrelsen måste skaffa sig en 

exekutionstitel för att senare kunna vända sig till Kronofogden och begära 

verkställighet. Kronofogden bedömer därför att förslaget kommer att medföra en 

ökning av antalet ärenden rörande betalningsförelägganden och en ökning av 

antalet utsökningsmål. I promemorian finns inget underlag som visar hur stort 

antal mål om återkrav som kan komma att lämnas till Kronofogden för ansökan 

om betalningsföreläggande. Kronofogden kan därför inte att bedöma hur mycket 

resurser som förslaget kommer att medföra beträffande såväl 

betalningsföreläggande som verkställighet. 

 

I övrigt har Kronofogdemyndigheten inga synpunkter på förslaget. 
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Infoklass: 1 

Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg. 

Verksjurist Olof Dahnell har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har 

även rättschef Ulrika Lindén deltagit. Med stöd av Kronofogdens beslut om 

åtgärder för att motverka spridning av det nya Coronaviruset undertecknas 

beslutet inte. 

 

 

 

Christina Gellerbrant Hagberg 

  Olof Dahnell 

 

 


