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Lokala  

godstransporter 

Ansökan 2022 
 

Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan 
angiven Tjänst. Tjänsten ska i Ansökan likställas med definitionen av Produkten i Allmänna Licensvillkor.  

Signerad ansökan med bilagor skickas till: transporter.bramiljoval@naturskyddsforeningen.se.  

 

Ansökande företag (i avtalet kallad Licenstagaren) 

Företagsnamn Organisationsnummer 

Firmatecknare Webbplats för företaget 

Adress Postnummer och Postadress 

E-post Telefon 

Kontaktperson 

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) 

 
  

mailto:transporter.bramiljoval@naturskyddsforeningen.se
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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 Tjänsten i den utsträckning som 
krävs för fullgörande av Licensvillkoren, 

3. förpliktigar sig att följa Licensvillkoren, vilket inkluderar men inte är begränsat till, att en icke återbetalningsbar 
Ansökningsavgift, 

4. förpliktigar sig att inte marknadsföra eller sälja Tjänsten med Bra Miljöval innan Licens har beviljats, 

5. accepterar att de vid var tid gällande praxis- och dispensdokument 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 Lokala godstransporter 2022:A 

• Ansökan och kontroll Lokala godstransporter 2022:I (alternativt egen Excelfil med motsvarande uppgifter) 

• Ansökan Arbetsvillkor Lokala godstransporter 2022:I (för de utan kollektivavtal och underleverantörer)  

• Kriterier Lokala godstransporter 2022:1 
• Allmänna villkor 2018-03-01 

• Särskilda villkor Lokala godstransporter 2022-09-13 

• Dispensdokument 
• Användning av märket (logotypen) Bra Miljöval 

 

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

 

Vi godkänner inskannad underskrift och digital signering. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Ort och datum 
 

_________________________________________ 
Företagets firmatecknare 
 

_________________________________________ 
Namnförtydligande 
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A Uppgifter om tjänsten 

A1 Ansökan gäller: 

c Ny tjänst 
Detta är en ansökan för en helt ny tjänst av Bra Miljöval Lokala godstransporter. Beskriv tjänsten övergripande 
samt ange vilka fordon som används (ex. VW Caddy, Velove-lastcyklar) och vilka drivmedel (ex. biogas, el, 
muskelkraft): 

Ange här: 

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

Licenstagare Licensnummer

Ange kortfattat ändring av tjänsten 

c Ändrad licenstagare 

Detta är en ansökan för en tidigare godkänd tjänst. 

c  Överlåtelse av licens  

Kopia på överlåtelsehandling eller annat som styrker överlåtelsen bifogas ansökan. 

c Ändring av licenstagarens firmanamn 

Tidigare firmanamn Nytt firmanamn 

Tidigare organisationsnummer Nytt organisationsnummer 
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A2  Namn på tjänsten 

Ange hur er tjänst ska benämnas. Namnet kommer att användas på vår webb vid presentationen av er tjänst. 
Det ska även användas vid er försäljning och marknadsföring av tjänsten. Exempel på benämning: ”Budtran-
sporter märkta med Bra Miljöval”. Undantag kan göras efter överenskommelse. 

Namn på tjänsten: 

A3 Företagslogotyp 

c  Med ansökan, bifoga er företagslogotyp att visa på Bra Miljövals hemsida. Den bör vara i format 1440x1440 px. 

A4 Geografisk utsträckning 

Beskriv var tjänsten utförs/finns: 

Kort beskrivning: 

A5 Verksamhetsområde 

Ange verksamhetsområde för de transporter som ska omfattas av miljömärkningen: 

c Distribution c Miljö- och renhållningssystem 

c Postdistribution c Budtransporter 

c Flyttransporter c Annat: _________________________________________________ 

A6 Sammansättning av fordonsflotta 

c Fordon ägda/leasade av Licenstagaren 

c Fordon ägda/leasade av underleverantör med anställda 

c Fordon ägda av förare med enskild näringsverksamhet (F-skatt) 

c Annan sammansättning, beskriv kortfattat: 

A7 Underleverantörer 

Om ansökande företag köper in transporttjänster som ska ingå i Licensen; 

c Bifoga en lista med vilken/vilka transportleverantörer ni anlitar där följande uppgifter ska anges för respektive 
företag: företagsnamn, organisationsnummer, webbplatsadress, kontaktperson, e-postadress och telefonnummer. 
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A8 Sammansättning av förare 

c Förare anställda av Licenstagaren 

c Förare anställda av underleverantör 

c Förare som är egenanställda hos egenanställningsföretag 

c Förare med enskild näringsverksamhet (F-skatt) 

c Annan sammansättning, beskriv kortfattat:

A9 Omfattning av tjänsten 

c Alla Licenstagarens och eventuella underleverantörers fordon ingår i den märkta transporttjänsten. 

Om ni inte angett X ovanför, beskriv hur ni gör för att ert transportsystem på totalnivå inte blir suboptimerat (se 
definition i Kriterier Lokala godstransporter 2022:1) 

A10 Hur säkerställer licenstagaren att eventuella underleverantörer som utför uppdrag inom den 
miljömärkta tjänsten uppfyller licensvillkoren och kriterierna? 
Fritext: till exempel genom en klausul eller dylikt i underleverantörsavtal, riskbedömningar, kontroller 

A11  Beräkning av Ansökningsavgift 

Beräkna er ansökningsavgift nedanför. Beräkningarna utförs med fördel i Excel-dokumentet ”Beräkning 
avgifter, Lokala Godstransporter.” 

Cykel, moped, motorcykel och/eller till fots 
För tjänst med enbart dessa fordon är grundavgiften 3 000 kr samt 1 000 kr om fordon drivs med 
el/elassistans. 

Grundavgift Om el används Ange summa ansökningsavgift i kronor

3 000 kr 1 000 kr 
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Övriga fordon 
För tjänst med övriga fordon är grundavgiften 5 000 kr samt 2 000 kr per typ av drivmedel. 

Grundavgift 5 000 kr Ange antal drivmedel (ex. biogas, HVO100) 

Per drivmedelstyp 2 000 kr 

Ange summa ansökningsavgift i kronor: 

A12 Beräkning av årlig licensavgift 

Beräkna er licensavgift nedanför. Beräkningarna utförs med fördel i Excel-dokumentet ”Beräkning avgifter, 
Lokala Godstransporter.” 

Cykel, moped, motorcykel och/eller till fots 
För tjänst med enbart dessa fordon är licensavgiften 0,04% av den miljömärkta tjänstens 
bruttoomsättning, dock alltid lägst 3 000 kr. 

Avgift Ange Tjänstens 
bruttoomsättning i 
kronor: 

Ange summa licensavgift baserad 
på Tjänstens bruttoomsättning i 
kronor:

Lägsta licensavgift 

0,04% 3 000 kr 

Övriga fordon  
För tjänst med övriga fordon består den årliga Licensavgiften av en fast samt rörlig avgift. Den fasta 
delen är 5 000 kr per kalenderår, medan den rörliga delen beräknas utifrån antal fordonskilometer (fkm) 
inom tjänsten per kalenderår. Rörlig avgift per fkm 0,04 kr upp till 1 miljon fkm, samt 0,02 kr per fkm 
för varje fkm överstigande 1 miljon fkm som ingår i tjänsten. 

Fast 
avgift 

Avgift per 
km (upp 
till 1 
miljon) 

Ange antal 
km upp till 1 
miljon: 

Avgift per 
km (för 
km över 1 
miljon) 

Ange antal 
km över 1 
miljon: 

Ange summa 
rörlig 
licensavgift
i kronor: 

Ange summa 
licensavgift
i kronor: 

5 000 kr 0,04 kr 0,02 kr 

A13 Plats för kommentarer eller förtydliganden rörande den märkta tjänsten och ansökan: 
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B Uppfyllande av kraven 
1 Generella krav 

1.1 Arbetsvillkor 

Det finns olika sätt att uppfylla kraven. Kryssa för ett eller flera av nedan alternativ: 

☐ Licenstagaren är bunden av och tillämpar Transportavtalet (eller ett lokalt avtal som bygger på detta avtal) för alla
anställda förare. Intyg på att kollektivavtal omfattar alla era anställda förare inom den miljömärkta tjänsten bifogas
som Bilaga nr_____.

☐ Licenstagaren är bunden av och tillämpar ett annat kollektivavtal (eller ett lokalt avtal som bygger på detta avtal)
för alla anställda förare. Intyg på att kollektivavtal omfattar alla era anställda förare inom den miljömärkta tjänsten
bifogas som Bilaga nr_____. Fyll även i uppgifterna nedanför:

Ange vilket kollektivavtal: 

Ange vilka parterna är i avtalet: 

Ange avtalets giltighetstid: 

☐ Licenstagaren är inte bunden av kollektivavtal. Fyll i och bifoga ”B Ansökan - uppfyllnad av arbetsvillkor”.

☐ Transporterna är Svanen-märkta eller godkända för Fair Transport grundnivå. Verifikat för detta bifogas som
Bilaga nr_____. Inget mer behöver då verifieras för krav 1.1–1.3. 

☐ Licenstagaren använder sig av underleverantör/er för utförande av uppdrag inom den miljömärkta tjänsten. Följande 
punkter gäller då:

☐ Respektive underleverantör ska fylla i ”B Ansökan - uppfyllnad av arbetsvillkor”. Licenstagaren samlar ihop 
dessa dokument och bifogar dem med ansökan.

☐ Kopia på del av avtal mellan licenstagare och underleverantör som visar att kravet som ställs i kriterierna på 
arbetsvillkor även ställs på underleverantörerna bifogas som Bilaga nr_____.

☐ Licenstagaren använder sig av egenanställda för utförande av uppdrag. Ytterligare följande punkter gäller då:

☐ Kopia på del av avtal mellan licenstagare och egenanställningsföretaget som visar att arbetsgivaransvaret är 
tydliggjort och att det är reglerat hur uppdraget ska genomföras bifogas som Bilaga nr_____.

☐ Egenföretagare som utför uppdrag inom den miljömärkta transporttjänsten är godkända för F-skatt. Kopia på 
registerutdrag eller faktura som styrker detta bifogas som Bilaga nr_____. För underleverantörer som anlitar 
egenföretagare ställs detta krav i avtalet mellan licenstagaren och underleverantören. Verifikat på detta bifogas som 
Bilaga nr_____.

1.2 Försäkringar och avtalspension 

☐ Förarna omfattas inte av Transportavtalet: Ange vilka försäkringar de anställda förarna hos licenstagaren omfattas
av genom att fylla i ja eller nej nedanför. Bifoga försäkringsbevis på att de anställda förarna omfattas av dessa försäk-
ringar. (Exempelvis verifikat på Foras försäkringsavtal för arbetare.) Försäkringsbevis bifogas som Bilaga nr_____.

Försäkring Ange ja/nej 
Foras försäkringsavtal för arbetare (om ja, så behöver inget nedanför fyllas i) 
AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring 
TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
TGL, Tjänstegrupplivförsäkring (ekonomiskt skydd till familj) 
FPT, Föräldrapenningtillägg (kompletterande ersättning till föräldrapenning) 
AGB, Försäkring om avgångsbidrag, alternativt TSL, Trygghetsfonden (avgångsbidrag och 
omställningsstöd) 
Avtalspension SAF-LO 



Lokala Godstransporter 2022 - Ansökan Bra Miljöval 

8 

1.3. Trafiksäkerhet  

Nedan rutiner, checklistor med mera som ska bifogas, bifogas med fördel som en och samma bilaga. 

☐ 1.3.1  Checklistor eller rutiner för säkerhetskontroll på fordon, förare och lastsäkring bifogas som Bilaga nr_____.

☐ 1.3.2  Utdrag från system, eller rutin för hur kontroll utförs av att besiktning och service genomförs i rätt tid bifogas
som Bilaga nr_____. 

☐ 1.3.3  Rutin som beskriver hur uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter följs upp
bifogas som Bilaga nr_____. 

☐ 1.3.4  Utdrag ur system, eller rutin för uppföljning av hastigheter och överträdelser bifogas som Bilaga nr_____.

☐ 1.3.5  Rutinbeskrivning för hur nykterheten säkerställs hos förarna bifogas som Bilaga nr_____.

1.4 Kännedom om Bra Miljöval 

Redovisa rutin för hur personal utbildas/ska utbildas. Exempelvis genom anslag, vid personalmöten eller liknande. 

Ange även vilka två krav ni planerar att förarna och annan personal som har kontakt med kund ska känna till: 

2 Fordonen 

2.1 Andel el-, biogas och/eller cykelfordon 

Fyll i befintligt fordonsinnehav, drivmedel med mera i Excel-filen ”B Ansökan och kontroll - uppfyllnad av 
kraven”.  

Skriv eventuella förklaringar till de uppgifter ni har angett i Excel-filen: 

2.2 Utsläppsklass 

Redovisas i Excel-filen ”B Ansökan och kontroll - uppfyllnad av kraven”. Skriv eventuella förklaringar till de 

uppgifter ni har angett i Excel-filen: 
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2.3 Tillverkning av fullelektriska fordon med batterier eller bränsleceller 

Vid den årliga kontrollen ska licenstagaren redovisa vilka fordonsleverantörer som frågorna har skickats till, om 
leverantörerna svarade på första eller andra försöket samt vilka svar de gav. Licenstagaren får även frivilligt ange 
om/hur informationen har påverkat inköpet av fordon eller inte och varför. 

3 Drivmedel 

3.1 Klimatpåverkan 

I Excel-filen ”B Ansökan och kontroll - uppfyllnad av kraven” redovisas de drivmedel som används till den fordons-
flotta som ingår i miljömärkningen, dess klimatpåverkan enligt miljöinformationsdekalen eller på drivmedelsbolagets 
hemsida. Obs! Drivmedel som omfattas av reduktionsplikten godkänns inte. Detta framgår inte på dekalen. Det står 
mer i kriterierna om detta. Redovisa även tjänstens klimatpåverkan. 

☐ Om biogas tankas bifogas intyg från drivmedelsleverantör på att den uppfyller kraven. Bifogas som Bilaga nr_____.

3.2 Hållbarhetskriterierna 

☐ För de biodrivmedel som tankas bifogas hållbarhetsbesked som Bilaga nr_____.

3.3 Drivmedlets innehåll 

☐ Verifikat från drivmedelsleverantör/er som visar att de drivmedel ni tankar inte innehåller råvaror med hög ILUC-
risk, så som palmolja och PFAD, bifogas som Bilaga nr_____.

Redovisa uppgifter i Excel-filen ”B Ansökan och kontroll - uppfyllnad av kraven”. 

3.4 El 

☐ Verifikat på att fordonen laddas med el märkt med Bra Miljöval vid långtidsladdning, exempelvis elfaktura för
fastigheten där fordonen laddas, bifogas som Bilaga nr_____.

Redovisa uppgifter i ”B Ansökan och kontroll - uppfyllnad av kraven”. 

4 Rengöring 

4.1 Rengöringsprodukter 

☐ Verifikat på att kravet ställs i avtal med alla förare och eventuella underleverantörer bifogas som Bilaga nr_____. 

Redovisa uppgifter i ”B Ansökan och kontroll - uppfyllnad av kraven”.

Beskriv vilka rutiner ni har för att följa upp att kravet efterlevs:

4.2 Tvättanläggning 

Redovisas i ”B Ansökan och kontroll - uppfyllnad av kraven”. 

☐ Verifikat på att kravet i kriterierna ställs i avtal med alla förare och eventuella underleverantörer bifogas som Bilaga
nr_____.

☐ Verifikat på att tvättanläggningen har olje- och slamavskiljare av rätt dimension samt rutiner för att den töms och
kontrolleras regelbundet eller annat verifikat på att anläggningen uppfyller myndigheternas krav, alternativt verifikat
på att tvätthallen är märkt med Svanen. Verifikat bifogas som Bilaga nr_____.
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5 Effektivt transportsystem 

5.1 Ruttoptimeringssystem 

Beskriv de ruttoptimeringssystem som används. Skärmdump från programmet bifogas som Bilaga nr_____. Och/eller 
ange nedanför vilka rutiner och andra digitala system som används samt beskriv hur de fungerar för att ge en ökad 
effektivitet i transportsystemet: 

5.2 Sparsam körning 

☐ Utbildningsplan som inkluderar namn på förare, datum för planerad eller genomförd utbildning samt utbildare
bifogas som Bilaga nr_____. För de förare som har högre körkortsbehörighet än B och har yrkeskompetensbevis
(YKB) anges det i samma plan vilket räcker som verifikat för dem.

Beskriv hur ni arbetar för att respektive förare, som utför uppdrag inom den miljömärkta transporttjänsten, har ett 
energieffektivt körbeteende:

5.3 Upprätthållande av sparsam körning (valbart) 

Redovisa de tekniska system och metoder som används för återrapportering av fordonens energianvändning samt dess 
funktion för att upprätthålla ett sparsamt körsätt:

5.4 Samarbete för färre kilometer, samordnade varutransporter (valbart) 

Redovisa vilket/vilka företag ni samarbetar med samt ange kontaktuppgifter till företaget: 

Beskriv hur samarbetet ser ut och på vilket sätt/när de sparade kilometrarna uppstår: 
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Ange beräknat eller faktiskt antal minskade kilometer som samarbetet innebär totalt per år för inblandade aktörer: 

☐ Verifikat på att den andra parten, för alla transporter som ingår i den miljömärkta tjänsten, även uppfyller följande
krav, bifogas som Bilaga nr_____.

1.1 Arbetsvillkor,  

1.2 Försäkringar och avtalspension, 

1.3 Trafiksäkerhet,  

2.1 Andel el- och biogasfordon,  

2.2 Utsläppsklass och  

3 Drivmedel 

5.5 Miljöeffektiva leveranstider, anpassning av tidsfönstret (valbart) 

Beskriv vilka system och rutiner ni arbetar med för att erhålla miljöeffektiva leveranstider: 

5.6 Användande av avgasfria mindre fordon i städer (valbart) 

Redovisa i vilket/vilka områden som allt bärbart gods har transporterats med cykel, elmoped eller elmotorcykel eller 
till fots enligt kravet: 

5.7 Energieffektiva däck (omfattar ej tunga lastbilar) (valbart) 

Redovisa vilka riktlinjer/rutiner som tillämpas vid inköp:

Inköpspolicy eller liknande dokument som styrker att kravet uppfylls bifogas som Bilaga nr_____. 
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