
Bra Miljöval Lokala godstransporter 2022 

Sammanställning av bilagor som ska skickas in vid ansökan 
 
 
Bra Miljöval dokument: 
• Ansökan Bra Miljöval Lokala godstransporter 2022_A (PDF) 
• B Ansökan och kontroll Bra Miljöval Lokala godstransporter 2022-I (Excel) 
 
• Ev. Beräkning avgifter Bra Miljöval Lokala godstransporter (Excel) 
 
• Er företagslogotyp att ha på vår webb 
 
 
1   Generella krav 
• Verifikat på transportavtalet eller 
• Verifikat på annat kollektivavtal och/eller 
• B Ansökan Arbetsvillkor - för de utan kollektivavtal och för underleverantörer (PDF) 
• Kopia på del av avtal mellan licenstagaren och underleverantör angående krav på arbetsvillkor 
• Om egenanställda: Kopia på del av avtal mellan LT och egenanställningsföretaget 
• Om egenföretagare: kopia på registerutdrag eller faktura som styrker att den är godkänd för F-skatt. 
• För underleverantörer som anlitar egenföretagare: kopia på del av avtal mellan LT och underleverantör där 

krav på F-skatt uttrycks. 
• Försäkringsbevis om förarna ej omfattas av transportavtalet.  
• Trafiksäkerhet: rutiner, checklistor med mera: 1–5 bilagor  
• Om transporttjänsten som ska märkas redan omfattas av Svanen- eller Fair Transport-märkning räcker det 

med verifikat på det i stället för punkterna ovanför under 1 Generella krav. 
 
2   Fordonen 

 Ingen bilaga 
 
3   Drivmedel 
• Hållbarhetsbesked 
• Biogas: intyg på grön-gas-intyg 
• Flytande drivmedel: Verifikat på att de ej innehåller råvaror med hög ILUC-risk 
• El: verifikat på att elen som laddas vid långtidsladdning är märkt med Bra Miljöval 
 
4   Rengöring 
• Verifikat på att kravet på rengöringsprodukter ställs i avtal med alla förare och underleverantörer 
• Verifikat på att kravet på tvättanläggning ställs i avtal med alla förare och underleverantörer 
• Verifikat på att tvättanläggningen uppfyller myndigheternas krav, alternativt Svanen-märkning. 
 
5   Effektivt transportsystem 
• Ruttoptimering: skärmdump från programmet 
• Sparsam körning: utbildningsplan 
• Samarbete för färre km: verifikat på att den andra parten uppfyller de krav som ska uppfyllas 
• Energieffektiva däck: avtal, inköpspolicy eller liknande dokument  


