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Naturvårdsverket

Revisionsrapport – Felaktiga utbetalningar av
elfordonspremien
Som ett led i granskningen av årsredovisningen med syfte att göra uttalandet om denna,
har Riksrevisionen även granskat vissa delar av den interna styrningen och kontrollen
som bedömts vara relevant för revisionen. Vår granskning av den interna styrningen och
kontrollen syftar inte till att uttrycka en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna
styrning och kontroll utan har till syfte att kunna utforma ändamålsenliga
revisionsåtgärder. Vår granskning i detta syfte har omfattat rutinerna för ansökan,
handläggning och utbetalning av elfordonspremien.
De punkter som framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har
identifierat och som Riksrevisionen vill fästa ledningens uppmärksamhet på.
Riksrevisionen önskar information senast 2019-01-11 med anledning av våra iakttagelser i
denna rapport.

Naturvårdsverket är ansvarig för utbetalning av elfordonspremien
Från och med den 1 februari 2018 kan privatpersoner som har köpt en ny elcykel,
elmoped eller elmotorcykel ansöka om elfordonspremien. Naturvårdsverket ska ansvara
för prövningar av ansökningar och utbetalning av premien, enligt förordningen
(2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder,
motorcyklar och utombordsmotorer. Premien kan användas en gång per person och
motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms, maxbeloppet för premien är
10 000 kronor.
Förordningen utfärdades 18 december 2017 och den trädde ikraft 1 februari 2018. För att
administrera, handlägga och utbetala ansökningarna av elfordonspremier utvecklades
systemet iipax one.
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Naturvårdsverket har betalat ut elfordonspremier i strid med villkor i
förordningen
I september fick Riksrevisionen ett utdrag från iipax one där det framgick att cirka
78 000 ansökningar inkommit. I utdraget noterade vi ett antal ansökningar där
elfordonen haft ett så högt registrerat inköpspris att den maximala premien på 10 000 kr
hade betalats ut. Vi såg till exempel att det fanns flera elfordon som hade registrerats med
inköpspriset 999 000 kronor. Beloppet har varit fel ifyllt av den som har ansökt om
premien, då elfordonets riktiga inköpspris varit 9 900 kronor.
Naturvårdsverket har haft automatiska beslut i iipax one. Systemet saknar kontroller av
att registrerade värden är rimliga. Ni har därför inte upptäckt fel i ansökningarna, vilket
har lett till att ni har gjort felaktiga utbetalningar till den ansökande. I exemplet ovan har
den ansökande fått en premie som är högre än elfordonets inköpspris. Då premien ska
motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms med maxbeloppet 10 000 kr är flera
av de utbetalningar som ni har gjort i strid med förordningen (2017:1317) om bidrag till
privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och
utombordsmotorer.
Vi har sett att det är ett hundratal ansökningar som är uppenbart felaktigt ifyllda med
avseende på inköpspris och därmed har den ansökande fått för hög premie utbetald. I
iipax one har ni inte heller haft någon beloppsgräns eller varning för höga inköpspris,
vilket har resulterat i att ni inte har upptäckt dessa fel.

Rekommendationer
Riksrevisionen rekommenderar att Naturvårdsverket arbetar förebyggande för att se till
att ni upptäcker fel i ansökningar innan ni betalar premien. Exempelvis kan ni manuellt
granska alla ansökningar där inköpspris över visst belopp registrerats. Ni kan även
uppdatera iipax one med en varningstext som talar om när inköpspriset överstiger en
given beloppsgräns.
Vi rekommenderar även att Naturvårdsverket kräver tillbaka de felaktigt utbetalade
premierna. I samband med årsbokslutet rekommenderar vi även att ni gör en värdering av
återkraven på premier som inte har återbetalats och att återkraven redovisas i
årsredovisningen.
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Ansvarig revisor Tomas Kervenhed har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Caroline
Ljungkvist har varit föredragande.

Tomas Kervenhed

Caroline Ljungkvist

Kopia för kännedom:
Regeringen
Miljö- och energidepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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