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Bilförsäkring 
Ansökan 2021 
 
  

 

 

 

 

 

Ansökande företag (i avtalet kallad Licenstagaren) 

Företagsnamn  
 

Organisationsnummer 
 

Firmatecknare 
 

Webbplats för företaget 
 

Adress 
 

Postnummer, Postort och Land 
 

E-post Telefon 

Kontaktperson 

Namn 
 

Befattning 
 

Telefon 
 

E-post 
 

Eventuell ytterligare kontaktperson 

Namn kontaktperson 
 

Befattning 
 

Telefon 
 

E-post 
 

 

Naturskyddsföreningens anteckningar  2021:A 
Ankom 
 

Handläggare 
 

Produktens namn 
 

Ansökningsnummer 
 

Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda 
Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan 
angiven Produkt. 
 

Signerad ansökan med bilagor skickas till: 
forsakringar.bramiljoval@naturskyddsforeningen.se  
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Kontaktperson kapitalförvaltning  

Namn kontaktperson 
 

Befattning 
 

Telefon 
 

E-post 
 

Kontaktperson inköp 

Namn kontaktperson 
 

Befattning 
 

Telefon 
 

E-post 
 

Revisor 

Namn kontaktperson 
 

Befattning 
 

Telefon 
 

E-post 
 

Fakturauppgifter 

Fakturaadress 

Postnummer och Postort Land 

Referenskod GLN-nummer för e-faktura 
 
 
 
 

E-post för faktura i pdf-format 

Företag (om annan än ansökande företag) Organisationsnummer (om annat än ovan) 

  



  Bilförsäkring 2021 - Ansökan Bra Miljöval 

 

 

 3 

 

 

Licensen: 

c  ska gälla från datum för utfärdande 

c ska INTE gälla från utfärdandedatum, utan tidigast från: _______________________ 

 

Licenstagaren: 
1. garanterar härmed att den information som lämnas till Svenska Naturskyddsföreningen i Ansökan är korrekt, 
2. garanterar härmed att Licenstagaren äger full och oinskränkt rätt att förfoga över Produkten i den utsträckning 

som krävs för fullgörande av Licensvillkoren, 
3. förpliktigar sig att följa Licensvillkoren, vilket inkluderar men inte är begränsat till, att erlägga en icke 

återbetalningsbar Ansökningsavgift, 
4. förpliktigar sig att inte marknadsföra eller sälja Tjänsten/Produkten med Bra Miljöval innan Licens har 

beviljats, samt 
5. accepterar att de vid var tid gällande praxis- och dispensdokumenten utgivna av Svenska 

Naturskyddsföreningen ska vara vägledande för tolkningen av Kriterierna samt Licensvillkoren. 

 

Genom att underteckna Ansökan intygar Licenstagaren att densamma tagit del av och godkänt ovanstående 
punkter samt nedan angivna handlingar: 

• Ansökan Bilförsäkring 2021:A 

• Allmänna villkor 2018-03-01 
• Särskilda villkor Bilförsäkring 2021-11-15 

• Kriterier Bilförsäkring 2021:1 

• Praxisdokument 
• Dispensdokument 

• Användning av märket (logotypen) Bra Miljöval 

 

Undantag: Om Ansökan gäller en ändring av en Produkt märkt med Bra Miljöval gäller de förut undertecknade 
Licensvillkoren. 

 

_________________________________________ 
Ort och datum 
 

_________________________________________ 
Företagets firmatecknare 
 

_________________________________________ 
Namnförtydligande 
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A Uppgifter om Produkten 

A1 Ansökan gäller: 

c Ny Produkt 
Detta är en ansökan för en helt ny produkt av Bilförsäkringar (inkl. Ansökan till nya kriterier). 

   

c Ändring i produkt märkt med Bra Miljöval 
Detta är en ansökan om ändring av en tidigare godkänd produkt. Tidigare undertecknade licensvillkor 
gäller fortfarande.  

Licenstagare 
 

Licensnummer 
 

Ange kortfattat ändring av produkten  
 

c  Utökning av antalet produktvarianter 

c Annan ändring 
Ange kortfattat ändring av produkten  
 

A2 Namn på produkten 
Ange ett namn på den produkt som licensen för Bra Miljöval ska gälla för. Detta namn ska användas vid 
försäljning och marknadsföring av produkten, till exempel ”Miljömärkta sakförsäkringar för bil”, 
”Försäkringar märkta med Bra Miljöval”  

Namn på produkten: 
 

A3 Geografisk utsträckning 
Beskriv var produkten erbjuds: 

Kort beskrivning: 
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A4 Grund för licensavgiftens storlek 
Den årliga licensavgiften består delvis av en rörlig avgift baserad på den totala omsättningen av 
Produkten, inkluderande samtliga Produktvarianter som omfattas av Licensen. Ange 
beräknad/prognostiserad omsättning av Produkten, inkluderande samtliga Produktvarianter som ska 
omfattas av Licensen, för innevarande räkenskapsår (SEK).  

 

A5 Övriga kommentarer 
Plats för kommentarer eller förtydliganden rörande den märkta produkten och ansökan: 
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B Företag 

B1 Företagspolicys och hållbarhetsredovisning (1.1) 

c Licenstagaren har en miljöpolicy, ett miljöledningssystem eller motsvarande styrdokument med 
tillhörande riktlinjer för systematisk och kontinuerlig miljöförbättring i egen verksamhet. Detta dokument 
beskriver upphandlingskrav som omfattar energi, kemikalier och substitutionsprincipen (1.1.1).  

 Dokument bifogas till ansökan alternativt skriv webbsideadressen här nedanför. 

 

Beskriv på vilket sätt miljöpolicyn eller motsvarande kommuniceras gentemot försäkringstagare. 

Plats för beskrivning: 
 
 
 
 
 
 

c Licenstagaren har en resepolicy som beaktar miljöaspekter avseende resor och syftar till att välja de 
miljöeffektivaste alternativen vid varje tillfälle såväl för transporter som boende. (1.1.2) Resepolicy 
bifogas till ansökan.  

c Licenstagaren har en hållbarhetsredovisning eller integrerad årsredovisning samt handlingsplan för 
klimatrelaterade risker. (1.1.3) Dokument bifogas till ansökan alternativt skriv webbsideadressen här 
nedanför.  
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B2 Miljöarbete i egen drift (1.2) 

c Endast miljömärkta papper och förbrukningsvaror får användas. (1.2.1) Bifoga inköpspolicy eller 
motsvarande dokument.  

c  All el som används i företagets svenska lokaler är märkt med Bra Miljöval eller är produktspecifik el från 
solenergi. (1.2.2) Kopia på elavtal bifogas till ansökan. 

B3  Utbildning 

c Utbildningen ska vara genomförd inom 12 månader för varje ny anställning. De inom företaget som har 
kundkontakt ska känna till vad miljömärkningen ställer för krav och varför. Uppföljande och/eller 
repeterande utbildning i hållbarhet ska därefter erbjudas årligen för alla anställda. (1.3.1) Plan för hur 
personal utbildas i hållbarhet och miljömärkning beskrivs nedan eller bifogas till ansökan. 

Plats för beskrivning:  
 
 
 
 
 
 

c   Plan för hur personal som frekvent kör bil i tjänsten för Licenstagarens räkning utbildas i sparsam körning 
beskrivs nedan eller bifogas till ansökan. Det gäller de som är skyldiga att resa i tjänsten och som tagit 
körkort före 2007. Utbildningen ska vara påbörjad inom 6 månader för varje ny anställning. (1.3.2) 

Plats för beskrivning: 
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C Förvaltning av försäkringskapitalet 

C1 Övergripande riktlinjer (2.1) 

c  Licenstagaren har i sin kapitalförvaltning, intern såväl som extern, skrivit under samt arbetar i enlighet 
med de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI). (2.1.1) Dokument, handling bifogas 
ansökan eller hänvisning till information som styrker detta anges nedan. 

Plats för hänvisning: 
 

c  Licenstagarens placeringar inom kapitalförvaltningen tar hänsyn till företags påverkan på miljö och 
människor i enlighet med etablerade riktlinjer såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. (2.1.1)  
Dokument, handling bifogas ansökan eller hänvisning till information som styrker detta anges nedan. 

Plats för hänvisning: 
 

c  Licenstagaren förespråkar publikt kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i 
kapitalförvaltningen med konkreta mål för årlig minskning i enlighet med 1,5 gradersmålet. Licenstagaren 
investerar i företag som bidrar till alternativa lösningar till fossila bränslen och bidrar till de globala målen 
för en hållbar utveckling. (2.1.1) Dokument, handling bifogas ansökan eller hänvisning till information 
anges nedan som visar uppsatta klimatmål och delmål till 2030 för verksamheten, inklusive 
kapitalförvaltningen. 

Plats för hänvisning: 
 

c  Licenstagaren har en kapitalplaceringspolicy eller motsvarande dokument som beskriver de riktlinjer, 
kontrollsystem och ställningstaganden som företaget följer vad gäller sin kapitalplacering. (2.1.2) Denna 
bifogas till ansökan. 

C2 Transparens av försäkringskapitalet (2.2) 

c Licenstagaren redovisar aktuellt innehav av alla värdepapper på sin hemsida och uppdaterar den 
åtminstone årligen. (2.2.1) Hänvisning till redovisning läggs till nedan eller bifogas till ansökan. 

Plats för hänvisning: 
 

c  Licenstagaren redovisar årligen såväl integrationen av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut i enlighet med 
EU:s Disclosure-förordning såväl som portföljens klimatrisk och hantering i enlighet med TCFD:s 
rekommendationer. Detta inkluderar även portföljens koldioxidavtryck i enlighet med Svensk Försäkrings 
uppdaterade rekommendation (31 december 2020). (2.2.2) Senaste redovisning(ar) bifogas till ansökan. 
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C3 Utbildning av fondförvaltare (2.3) 

Plan för hur förvaltare som arbetar med kapitalförvaltningen hänförlig till licensprodukten utbildas inom 
hållbarhet beskrivs nedan eller bifogas till ansökan. (2.3.1) 

Plats för beskrivning: 
 
 
 
 
 
 

C4 Exkludering av ohållbar verksamhet (2.4) 

Licenstagaren exkluderar investeringar i företag som (2.4.1): 

c underlåter att förebygga eller att åtgärda bekräftad negativ påverkan på människor och miljö 

c i företag som har någon produktion av termiskt kol (t.ex brunkol, stenkol, antracit) (0 procent 
omsättning) 

c har omsättning från utvinning av uran eller drift av kärnkraftverk och/eller transporter av 
kärnbränsle 

c verksamhet som har mer än 5% omsättning från produktion och försäljning av tobak, pornografi 
samt krigsmateriel och militära tjänster avsedda att användas i strid 

c verksamhet som direkt, eller via signifikant ägarskap, är involverade i så kallade kontroversiella 
vapen: klustervapen, personminor, vit fosfor, biologiska vapen, kemiska vapen, kärnvapen samt 
utarmat uran 

 Licenstagaren säkerställer att försäkringskapitalet som rör licensprodukten inte investeras i eller lånas ut 
till (2.4.2): 

c verksamheter som får mer än 5 procent av sina intäkter från prospektering, utvinning, tillverkning, 
generering, försäljning eller handel av fossil energi (naturgas, olja) 
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C5 Inkludering av verksamhet som syftar till miljöförbättrande åtgärder och innovation (2.5) 

Beskriv nedan eller bifoga till ansökan en beskrivning hur investeringsplanen är kopplad till Agenda 
2030 och hur Licenstagaren planerar att öka sina gröna investeringar i enlighet med EU:s handlingsplan 
för en hållbar finansmarknad (EU:s taxonomi) (2.5.1). 

Plats för beskrivning: 
 
 
 
 
 
 

C6  Aktivt ägande (2.6) 

Beskriv nedan hur Licenstagaren idag arbetar och planerar att arbeta för att aktivt påverka företag under 
förvaltning att öka sin miljöhänsyn samt uppmuntra till rapportering av väsentliga hållbarhetsfaktorer, 
inklusive klimatpåverkande faktorer i enlighet med t ex TCFD:s rekommendationer. 

Plats för beskrivning: 
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D  Information till kund 

D1 Information om Bra Miljöval (3.1) 

Ange Licenstagarens hemsida/publik webbsida där Produkten och miljömärkningen kommer att 
presenteras när Licens ingåtts. (3.1.1) 

Plats för hänvisning: 
 

c I all information till kund, såväl fysisk som digital, om den märkta produkten kommer det framgå att 
produkten är märkt med Bra Miljöval och vad det innebär. (3.1.2) 

D2 Information och strategiskt arbete med skadeförebyggande åtgärder (3.2) 

Beskriv nedan eller bifoga handling till ansökan som beskriver hur Licenstagaren strategiskt arbetar 
med skadeförebyggande för att bidra till att minska antalet skador kopplat till den märka produkten. 
Beskriv också eller bifoga handling till ansökan som beskriver hur Licenstagaren när Licens ingåtts 
kommer informera försäkringstagarna om skadeförebyggande åtgärder kopplat till den märkta produkten 
samt hur Licenstagaren ska erbjuda produkter eller tjänster för att undvika eller minska skador. 

Plats för beskrivning: 
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E Skadereglering Bil 

E1 Krav på licenstagaren (4.1) 

c   Bifoga till ansökan en lista över samtliga leverantörer som utför skadereglerande åtgärder 
hänförliga till licensprodukten samt kontaktperson för dessa. (4.1.1) Ange om de har EMAS- 
eller ISO 14001-certifiering eller är miljödiplomerade. 

Bifoga till ansökan mall för avtal (4.1.1). Avtalet ska innehålla krav på att: 

c Leverantören har aktuell miljöpärm (4.2.1) 

c Naturskyddsföreningen har tillåtelse att utföra oanmälda kontroller (4.1.1) 

c Personal hos leverantören som har kontakt med försäkringstagare och som utför skadereglerande 
åtgärder hänförlig till licensprodukten utbildas i Bra Miljöval Sakförsäkring Bil inom ett år från det 
att Licens beviljats (Licenstagaren är ansvarig för att utbildningen genomförs) (4.2.2) 

c Avlopp utan oljeavskiljare är igensatta (4.3.1)  
c Slipdamm från lack, plåt och plast avskiljs och lagras som farligt avfall (4.3.2)  
c Uppställning av bilar, skrot, avfall, demontering och rengöring sker på tätt golv med oljeavskiljare 

eller på asfalt (4.3.3)  
c Hantering av miljöfarliga ämnen och komponenter ska ske så att negativ miljöpåverkan undviks 

(4.3.4),  
c Spillolja ska uppsamlas och levereras till anläggning godkänd för destruering av miljöfarliga 

ämnen (4.3.4),  
c Vid demontering tas miljöfarliga ämnen ut före fragmentering (4.3.4), 
c Delar för återbruk lagras på säkert sätt (4.3.4),  
c Lagring sker invallat (4.3.4),  
c Tydlig uppmärkning sker (4.3.4),  
c Spillrisk förebyggs (4.3.4),  
c Miljöfarligt avfall blandas ej med annat avfall (4.3.4),  
c Farligt avfall får endast transporteras av någon med tillstånd för detta (4.3.4). 

 

E2 Miljöbilsanvändning vid inspektion av skada (4.1.2) 
Bifoga till ansökan eller beskriv nedan plan för hur miljöbilsanvändning vid inspektion av skada ska 
införas inom två år från det att Licens beviljats. I det fall miljöbilsanvändning vid tillfället för ansökan 
redan införts, notera det nedan.  

Plats för beskrivning: 
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E4 Återbruk (4.1.3)  
Bifoga till ansökan eller beskriv nedan Licenstagarens system samt uppföljningssystem för att gynna 
återbruk inom skadereglering för bil. 

Plats för beskrivning: 
 
 
 
 
 
 

Ange totalt antal bilreparationer föregående år:     År _________ 

 

 

 Ange antal reparationer där återbruksmaterial ingick föregående år: År _________ 

 

 

E4  Substitutionsprincipen (4.1.4) 

 Intyga genom att kryssa i nedan att substitutionsprincipen används vid val av: 

c Däck 

c Olja 

c Smörjmedel 

c Hydraulolja 

c Färg 

c Lim 
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E5 Typfall för miljövinster (4.1.5) 

Bifoga till ansökan eller beskriv nedan fyra vanligt förekommande typer av skadereglering där tydliga 
miljövinster kan göras. 

Plats för beskrivning: 
 
 
 
 
 
 

 
E6 Ersättningsbil (4.3.5) 
 
 Kryssa i det som stämmer nedan: 

c Ersättningsbil finns i avtal med/villkor för alla försäkringstagare 

c Ersättningsbil finns i avtal med/villkor för vissa försäkringstagare 

c Om avtal/villkor enligt ovan finns tillhandahåller Licenstagaren endast miljöbil och motsvarande 
värde erbjuds också för att kunna användas till kollektivtrafikbiljetter eller presentkort hos 
cykelverkstad/-affär. 


	Företagsnamn: 
	Organisationsnummer: 
	Firmatecknare: 
	Webbplats för företaget: 
	Adress: 
	Postnummer Postort och Land: 
	Epost: 
	Telefon: 
	Namn: 
	Befattning: 
	Telefon_2: 
	Epost_2: 
	Namn kontaktperson: 
	Befattning_2: 
	Telefon_3: 
	Epost_3: 
	Namn kontaktperson_2: 
	Befattning_3: 
	Telefon_4: 
	Epost_4: 
	Namn kontaktperson_3: 
	Befattning_4: 
	Telefon_5: 
	Epost_5: 
	Namn kontaktperson_4: 
	Befattning_5: 
	Telefon_6: 
	Epost_6: 
	Fakturaadress: 
	Postnummer och Postort: 
	Land: 
	Referenskod: 
	GLNnummer för efaktura: 
	Epost för faktura i pdfformat: 
	Företag om annan än ansökande företag: 
	Organisationsnummer om annat än ovan: 
	ska INTE gälla från utfärdandedatum utan tidigast från: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Licenstagare: 
	Licensnummer: 
	Ange kortfattat ändring av produkten: 
	Ange kortfattat ändring av produkten_2: 
	Namn på produkten: 
	Kort beskrivning: 
	omfattas av Licensen för innevarande räkenskapsår SEK: 
	Plats för kommentarer eller förtydliganden rörande den märkta produkten och ansökan: 
	Dokument bifogas till ansökan alternativt skriv webbsideadressen här nedanför: 
	Plats för beskrivning: 
	nedanför: 
	Plats för beskrivning_2: 
	Plats för beskrivning_3: 
	Plats för hänvisning: 
	Plats för hänvisning_2: 
	Plats för hänvisning_3: 
	Plats för hänvisning_4: 
	Plats för beskrivning_4: 
	Plats för beskrivning_5: 
	Plats för beskrivning_6: 
	Plats för hänvisning_5: 
	Plats för beskrivning_7: 
	Plats för beskrivning_8: 
	Plats för beskrivning_9:  
	År: 
	undefined: 
	Ange antal reparationer där återbruksmaterial ingick föregående år År: 
	undefined_2: 
	Plats för beskrivning_10: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off


