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5 Buss, läns- och stadstrafik 
Detta dokument kompletterar de uppgifter Licenstagaren har ifyllt dokumentet ”Ansökan 
Persontransporter 2020” och skickas in tillsammans. 

Ansökande företag (i avtalet kallad Licenstagaren) 

Företagsnamn 

Namn på tjänsten 

 

5.  Avtal med trafikleverantörer 
c Redovisning görs i Bilaga A, flik ”5,6,7 Avtal upphandlad trafik”, 
c alternativt bifoga eget dokument som redovisar motsvarande uppgifter. 
(Detta har betydelse för kommande kontroller av krav 5.1, 5.2.1, 5.3, 5.7.1 och 5.7.3.) 

5.1 Kännedom om Bra Miljöval  
Redovisa rutin för hur förare/personal utbildas/ska utbildas. Exempelvis genom anslag, vid personalmöten eller 
liknande. Hur kommer ni att skriva i kommande avtal? 

 

5.2 Fordonsproduktion  

5.2.1 Kemikalier ombord 
c Redovisning görs i Bilaga A, även flik ”5,6,7 Avtal upphandlad trafik”, 
c alternativt bifoga eget dokument som redovisar motsvarande uppgifter. 
Redovisa hur ni planerar att utforma kravet i kommande upphandlingar 

 

(Vid den årliga kontrollen ska utdrag från upphandlingsdokument där kravet ställs, kunna redovisas efter att tilldelning har gjorts. Ett 
sammanfattande resultat, av dessa kemikalier och var de finns, ska kunna redovisas.) 

5.2.2 Batterier 
Beskriv kort ert arbete för ökad spårbarhet enligt kravet: 

 

c Bifoga dokument som redovisar ert arbete för ökad spårbarhet av de kritiska materialen. 

5.3 Utsläppsklass 
c Redovisning görs i Bilaga A av alla befintliga utsläppsklasser i nuläget för den totala bussflottan, 
c alternativt bifoga eget dokument som redovisar motsvarande uppgifter. 
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5.4 Klimatpåverkan 
c Redovisning görs i Bilaga A, 
c alternativt bifoga eget dokument som redovisar underlag och beräkning att kravet uppfylls. 

5.5 Flytande och gasformigt drivmedel 
a) 1. Då kravet är att rekommendationen ska utföras under det första licensåret, kan det inte redovisas vid ansökan utan först vid den 
årliga kontrollen. Då ska kopia på skriftlig rekommendation kunna skickas till Bra Miljöval om tillämpligt. Samt redovisning av hur 
rekommendationer har utförts. 

a) 2. Då kravet är att rekommendationen ska utföras under det första licensåret, kan det inte redovisas vid ansökan utan först vid den 
årliga kontrollen. Då ska licenstagaren kunna redovisa vilka tre (3) drivmedelsleverantörer drivmedlet har efterfrågats från om 
tillämpligt, samt att skriftligt verifikat ska kunna bifogas på att efterfrågan ha gjorts från dessa tre (3) drivmedelsleverantörer. 

b) c Bifoga hållbarhetsbesked från Energimyndigheten för det/de drivmedel ni tankar eller annat verifikat som   
         visar att kravet uppfylls. 
c) c Om tillämpligt: bifoga verifikat på att vätgas är tillverkad av förnybar energi. 
c Redovisning av drivmedel och drivmedelsleverantör görs i Bilaga A, 
c alternativt bifoga eget dokument som redovisar motsvarande uppgifter. 

5.6 El 
c Redovisning görs i Bilaga A, 
c alternativt bifoga eget dokument som redovisar motsvarande uppgifter. 
c Bifoga intyg från elleverantör som visar att total mängd inköpt el är minst 50 procent Bra Miljöval. 
c Bifoga intyg från elleverantör på att eventuell återstående andel el är av förnybart ursprung. 

5.7 Rengöring och miljömärkt ombord 

5.7.1 Rengöringsprodukter 
c Redovisning görs i Bilaga A, även flik ”5,6,7 Avtal upphandlad trafik”, 
c alternativt bifoga eget dokument som redovisar motsvarande uppgifter. 
(Vid den årliga kontrollen ska utdrag från nya avtal med trafikutövare, där kravet regleras, kunna redovisas samt dess efterlevnad.) 

5.7.2 Tvättanläggning 
c Redovisning görs i Bilaga A, 
c alternativt bifoga egen lista som besvarar motsvarande uppgifter. 

5.7.3 Toalettartiklar 
c Redovisning görs i Bilaga A, även flik ”5,6,7 Avtal upphandlad trafik”, 
c alternativt bifoga eget dokument som redovisar motsvarande uppgifter. 
(Vid den årliga kontrollen ska utdrag från avtal med trafikutövare, där kravet regleras, kunna redovisas samt dess efterlevnad.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson hos Licenstagaren verifierar nedan att informationen lämnad i 5 Buss, läns- och 
stadstrafik samt i Bilaga A (alternativt egen motsvarande bilaga) gäller för angiven Tjänst.  
 
 
 
Datum och underskrift av kontaktperson 

 

 
Namnförtydligande 
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