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Naturskyddsföreningen | Dispenser Bra Miljöval 
 

Persontransporter  
2022-10-14 

 

 Kriterier 

Bildelning 2.6 El  
Naturskydds-
föreningen internt 
2022:52 

gäller fr.o.m.  
2022-10-14 

gäller t.o.m.  
2023-06-30 

Kravet lyder: ”Minst 50 procent av elen som används för drift av licenstagarens alla miljömärkta transporter 
ska vara märkt med Bra Miljöval eller likvärdig miljömärkning, återstående del ska vara av förnybart 
ursprung. 

Om licenstagaren inte har eget elavtal för den anläggning där fordonen laddas, ska licenstagaren kompensera 
detta genom att köpa in mervärdet för el märkt med Bra Miljöval, så att det minst motsvarar den mängd el 
som fordonen laddas med.” 

Vilka har dispens från kravet: Alla licenstagare till Bra Miljöval Bildelning som inte har ett eget elavtal 
eller har möjlighet att påverka vilken el det är där fordonen i huvudsak laddas* har dispens från att uppfylla 
kravet.  

Bakgrund: Det har visat sig vara mycket svårt för de bildelningsföretag som inte råder över elavtalen där 
fordonen laddas att köpa in mervärdet för el märkt med Bra Miljöval. Detta beror främst på följande faktorer: 
• Situationen som råder på elmarknaden nu med mycket hög efterfrågan på förnybar el. 
• Bra Miljöval lanserade nya kriterier för området Elenergi 2021. Det innebär att alla dess tidigare licenser 

slutar att gälla 2022-12-31 och att det ännu är oklart om de nya licenserna kommer att omfatta lika mycket 
energi som de gamla. 

• Elbolagen är osäkra på vilken tillgång det kommer att finnas på förnybar el respektive el märkt med Bra 
Miljöval under 2023.  

 
* Exempel på olika bildelningsföretag och hur deras fordon laddas:  
o Ett hyrbilsföretag hyr kontor där elen redan ingår i hyran. De laddar sina fordon i ett eller flera garage som någon fastighetsägare ansvarar 

för och som även står för elavtalet. Bilarna laddas även via andra tillgängliga laddare. Användarna kan även ladda fordonen på andra 
ställen. 

o Ett bildelningsföretag hyr kontor där elen ingår i hyran. De har sina fordon i olika bostadsrättsföreningar runt om i landet där dessa även 
står för elen. Bildelningsföretaget har ingen makt att påverka dessa elavtal. Användarna kan även ladda fordonen på andra ställen. 
 

Hur kan licenstagare för bildelning lösa kravet på el?  
o Genom att de har en koppling till ett elföretag som de kan köpa elkvalitet märkt med Bra Miljöval av. 
o Genom att de lyckas ladda fordonen där det är förnybar el, varav tillräcklig andel för att uppfylla kravet är märkt med Bra Miljöval. 
o Genom att de har lokaler där de kan påverka elavtalet så att det köps in tillräckligt med Bra Miljöval el så att det som minst motsvarar 

den el som fordonen laddas med. 
 

 

Bildelning 2.7.2 Tvättanläggning  
Naturskydds-
föreningen 
internt 2022:24 

gäller fr.o.m.  
 
2022-10-14 

Villkoret lyder: Bildelningsfordonen får endast tvättas i anläggningar som är avsedda för och godkända för 
biltvätt; med vattenrening, vattenåtervinning, olje- och slamavskiljare. 

Ändring i kriterierna: Bildelningsfordon får endast tvättas i anläggningar som är avsedda för och av 
kommunen godkända för biltvätt. 

Bakgrund: Kravet justeras till samma som för taxi med anledning av att det inte går att följa upp alla 
tvätthallar utöver att de uppfyller kommunernas olika krav. 
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Taxi 3.5.3 Krav på elfordon  
Naturskydds-
föreningen internt 
2022:52 

gäller fr.o.m.  
2022-10-14 

gäller t.o.m.  
2023-06-30 

Kravet lyder: ”100 procent av den el som används för drift av fordonet ska vara märkt med Bra Miljöval 
eller likvärdig miljömärkning. 

Om licenstagaren inte har eget elavtal för den anläggning där fordonen laddas, ska licenstagaren kompensera 
detta genom att köpa in mervärdet för el märkt med Bra Miljöval, så att det minst motsvarar den mängd el 
som fordonen laddas med.” 

Vilka har dispens från kravet: Alla licenstagare till Bra Miljöval Taxi som inte har ett eget elavtal eller har 
möjlighet att påverka vilken el det är där fordonen i huvudsak laddas* har dispens från att uppfylla kravet.  

Bakgrund: Det har visat sig vara mycket svårt för de taxibolag som inte råder över elavtalen där fordonen 
laddas att köpa in mervärdet för el märkt med Bra Miljöval. Bakgrunden är den samma som dispensen för 
Bildelning. Se ovanför. 
* Det är vanligt att taxifordon laddas hemma där föraren bor och på laddstationer utmed vägen där körningarna utförs. För taxifordon 
som inte ägs av taxiförarna själva så kan de laddas i ett garage där fastighetsägaren råder över elavtalet. 
 
Hur kan licenstagare för taxi lösa kravet på el? På samma vis som bildelningsföretag. Se ovanför. 

 

 

Licensvillkor 

Särskilda 
villkor 

6.4 Användande av fordon  
Naturskydds-
föreningen 
internt 2022:52 

gäller fr.o.m.  
 
2022-10-14 

Villkoret lyder: ”Fordon som används i andra linjer eller annan trafik än den som omfattas av Licensen får 
inte bära Märket Bra Miljöval eller på annat sätt vara märkt eller marknadsföras med Bra Miljöval eller med 
hänvisning till Licensen.” 

Praxis: Med detta villkor avses främst att fordon som bär märket inte får användas i andra betalda uppdrag 
som inte omfattas av licensen. För taxibolag där taxibilsägare även använder taxibilen för privat bruk gäller 
inte detta villkor. 

Bakgrund: Inom taxibranschen är det mycket vanligt att taxiförarna även använder sina fordon för privata 
resor. Att utestänga denna möjlighet begränsar antalet möjliga licenstagare allt för mycket.  
 

 


