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ANSÖKAN OM HÖGRE MILERSÄTTNING
Undertecknad ansöker härmed om höjd milersättning vid körning med bil i ett
förtroendeuppdrag i LRF
Syftet med avtalet är att åstadkomma en modell för milersättning som stimulerar användandet av bilar med låg
klimatpåverkan och därmed minska LRF-koncernens totala CO2-utsläpp. Bilar som drivs med förnybara och
fossilfria drivmedel får högst ersättning (45 respektive 43 kr/mil) och bilar med låg bränsleförbrukning, utsläpp
<130 g CO2/km (NEDC) eller 169 g CO2/km (WLTP), får 37 kr/mil. Ingen får dock lägre ersättning än 33 kr/mil.
För att stimulera samåkning utbetalas ett samåkningstillägg på 8 kr/mil per passagerare till föraren. (Tillägget
utgår oberoende av vilken milersättning som i övrigt utgår enligt alternativen A-D).
Jag förbinder mig att använda den bil som anges nedan för all körning i mitt förtroendeuppdrag, dvs
körning för vilken jag erhåller milersättning från LRF. För ersättning i kategori A & B ska bilen tankas
med angivet drivmedel. Jag förbinder mig även att meddela LRF omedelbart om ändring av
bilinnehav, då denna ansökan är bunden till nedanstående bil.
Namn
Personnummer
Region
e-post
Telefon
Bilens registreringsnummer
Bilmodell
Ersättning (kryssa i rätt alternativ):

☐ A. Högsta milersättning, 45 kronor per mil utgår om något av följande alternativ föreligger:
•
•

Bilen drivs med biogas
Bilen drivs delvis eller helt med en el- eller elhybridmotor, är s k Bonusbil och uppfyller
Miljöklass El respektive Hybrid.

☐ B. Förhöjd milersättning, 43 kronor per mil utgår om följande alternativ föreligger:
•
•

Bilen drivs med etanolbränsle, E 85, samt uppfyller Miljöklass Euro 2006.
Bilen drivs helt med RME/FAME/rapsolja

☐ C. Förhöjd milersättning, 37 kronor per mil utgår om följande alternativ föreligger:
•

Bilen släpper ut högst 169g CO2/km (WLTP) samt uppfyller minst Miljöklass Euro 2006.

☐ D. Lägsta milersättning, 33 kronor per mil utgår i övriga fall.
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Kopia på gällande registreringsbevis från Transportstyrelsen
skall bifogas ansökan. Registreringsbeviset kan vid behov
beställas på Transportstyrelsens hemsida,
transportstyrelsen.se
Jag försäkrar på heder och samvete att använda denna bil för alla mina förtroendeuppdrag i LRF. Jag
försäkrar även att meddela LRF omedelbart om ändring av bilinnehav då denna ansökan är bunden
till här angiven bil.
Ort/datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

Granskad av (regionchef):
Namnförtydligande:

Datum:

