
	

	

 
Naturskyddsföreningen | Bra Miljöval 

Bilförsäkring 
Kriterier 2021:X 
 
 
 
 
 

 
	
	
	  



Bilförsäkring 2021:X – Kriterier Bra Miljöval 
	
	

	
	
	

2 

1 Företagskrav 

2 Förvaltning av försäkringskapitalet  

3 Information och skadeförebyggande arbete  
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4 Försäkringsprodukten och skadereglering Bil 
4.1 Försäkringsprodukten – Krav på Licenstagaren  

4.1.1 Försäkring vid privat bildelning 
Licenstagarens försäkringsprodukter inom försäkringar för bil får inte hindra eller 
försvåra att en försäkrad bil används vid privat bildelning. Finns villkor som försvårar 
för privat bildelning ska dessa revideras inom ett år från det att licens erhållits. 

4.1.2 Försäkringsprodukten och försäkringsområdet bil 
Licenstagaren ska inom försäkringsområdet för bil skapa incitament för, och gynna den 
försäkringstagare som försäkrar en bil som drivs på el, biogas eller vätgas. Minst ett av 
följande alternativ, eller minst en annan metod för att uppfylla kriteriet som godkänns 
av Naturskyddsföreningen, ska ha implementerats vid erhållandet av licens:  

• Använda drivmedel som ett tariffargument där fossilfria drivmedel gynnas 
framför fossila,  

• Erbjuda premierabatt,  

• Erbjuda självriskrabatt,  

• Erbjuda rabatterade eller kostandsfria tilläggstjänster. 

4.2 Skadereglering - Krav på Licenstagaren 

4.2.1 Avtal med leverantörer som utför skadereglerande åtgärder på bil 
Licenstagaren ska ha avtal med alla leverantörer som utför skadereglerande åtgärder på 
bil. I avtalet ska kraven i kapitel 4.3 i dessa kriterier finnas med. I det fall avtal inte 
ingås med samtliga leverantörer som de facto utför skadereglerande åtgärder på bil ska 
avtal finnas med alla leverantörer som licenstagaren rekommenderar gentemot 
försäkringstagaren, där kraven i kapitel 4.3 i dessa kriterier ska finnas med. Undantag 
kan ges i ringa omfattning om inga avtalsleverantörer finns lättillgängliga och behöver 
kunna motiveras till Naturskyddsföreningen. En förteckning över de leverantörer som 
utför skadereglering för Licenstagaren bilförsäkringar märkta med Bra Miljöval 
redovisas årligen till Naturskyddsföreningen.  

4.2.2 Bärgningsfordon 
Licenstagaren ska i nya avtal som ingås från och med att licens erhållits med 
leverantörer som tillhandahåller bärgningsfordon, säkerställa att samtliga 
bärgningsfordon som anskaffas och därefter används inom skaderegleringen för bil 
uppfyller kraven i senaste utsläppsklass. 

4.2.3 Inspektion av skada 
Inspektion av skada ska i första hand genomföras genom fotobesiktning eller annat 
digitalt tillvägagångssätt där transport undviks. Om bil måste användas för att 
genomföra inspektion av skada ska fordonet som lägst klara kraven i utsläppsklass 
Euro 6 och släppa ut högst 50 CO2-ekv/km enligt körcykeln WLTP.  

4.2.4 Ersättningsbil och ersättningsresor 
Om ersättningsbil erbjuds och bekostas av försäkringen ska fordonet som lägst klara 
kraven i utsläppsklass Euro 6 och släppa ut högst 50 CO2-ekv/km enligt körcykeln 
WLTP. Som alternativ till ersättningsbil och kontantersättning ska Licenstagaren 
erbjuda försäkringstagaren värdet motsvarande kontantersättningen gånger 1,2 för att 
användas till kollektivtrafikbiljetter eller för att hyra/köpa en cykel. 

4.2.5 Hantering och utfasning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter 
Licenstagaren ska verka för att miljö- och hälsofarliga kemiska produkter, exempelvis 
lösnings-, avfettnings- och rengöringsmedel som används hos skadeverkstäder, i så stor 
utsträckning som möjligt ersätts med mindre miljö- och hälsofarliga produkter, 
företrädelsevis av miljömärkta produkter.  

Privat bildelning 
bygger på att 
privatpersoner väljer 
att hyra eller låna ut 
sin bil till andra 
privatpersoner när de 
själva inte är i behov 
av den. 

Skadereglerande 
åtgärder på bil 
innefattar 
skadehantering genom 
bärgning, 
skadeåtgärder genom 
reparation och utbyte 
av bildelar, samt 
demontering. 

Med nya avtal menas de  
avtal som ingås från och 
med att licens erhållits med 
leverantörer som 
tillhandahåller 
bärgningsfordon. 

Exempel på 
miljömärkningar (på 
exemplifierade) 
kemiska produkter är 
Bra Miljöval, Svanen, 
EU Ecolabel. Produkter 
som är upptagna på 
Naturskyddsföreningens 
Kemikaliesvepet är 
också ett alternativ. 
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4.2.6 Krav vid skadereparation bil 
Vid skadereparation på bil ska följande principiella rangordning följas:  
1. Reparation av bildel  
2. Byte av bildel med insättning av återanvänd bildel  
3. Byte av bildel med insättning av ny bildel.  
 
Rangordningen ska följas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart 
med hänsyn till totalkostnaden för reparationen. Undantag kan göras i de fall regel- och 
avtalsmässiga hinder föreligger, till exempel utefter garantikrav. Licenstagaren 
ansvarar för att följa upp och säkerställa att ovanstående krav efterföljs av 
leverantörerna. Licenstagaren ska på begäran vid kontroll leverera övergripande 
statistik över skadereparation och byte med insättning av återanvänd respektive ny 
bildel.   
 

4.3 Krav	på	leverantörer	som	hanterar	skadereglerade	bilar	

4.3.1 Uppförandekod 
Leverantörer till Licenstagaren inom skadereglering på bil ska i avtal med 
Licenstagaren ha skrivit under en uppförandekod innehållande FN:s Global Compacts 
De Tio Principerna eller motsvarande principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och antikorruption.  

4.3.2 Dokumenterat och systematiskt miljöarbete 
Leverantörer till Licenstagaren inom skadereglering på bil ska senast ett år efter att 
licens erhållits kunna visa att man arbetar för systematisk och kontinuerlig 
miljöförbättring i sin verksamhet. Leverantörer ska ha ett dokumenterat miljöarbete; ett 
miljöledningssystem, en miljöpolicy eller motsvarande styrdokument som de arbetar 
aktivt efter. Denna ska innehålla tydliga riktlinjer och mätbara miljömål och den ska 
följas upp årligen av leverantören och kontrolleras av Licenstagaren.  

4.3.3 Rengöringsprodukter 
Tvätt- och avfettningsmedel som används av leverantörer för skadereglerade bilar ska 
vara märkta med Bra Miljöval, Svanen, EU Ecolabel och/eller likvärdig oberoende 
miljömärkning alternativt vara upptagna på Naturskyddsföreningens Kemikaliesvepet. 
Det gäller för interiör respektive exteriör rengöring av fordonen. Licenstagaren ska ha 
rutiner för att följa upp att kravet efterlevs. 

4.3.4 Uppfyllelse av lagkrav avseende miljö och arbetsmiljö 
Leverantörer till Licenstagaren får inte ha några icke åtgärdade anmärkningar från 
tillsyn från någon myndighet. Naturskyddsföreningen kan begära det senaste 
tillsynsprotokollet från leverantörerna vid kontroll. 

 
Motivering till kraven 
[4.1.1] Personbilar står parkerade omkring 95% av tiden och är en underutnyttjad resurs som dessutom ofta tar upp värdefull parkeringsyta. 
Försäkringar märkta med Bra Miljöval ska inte utgöra ett hinder för effektivt nyttjande av bilen. Önskvärt är att en bil som delas och därmed 
nyttjas i högre utsträckning har låga utsläpp vid drift, det vill säga drivs på el, biogas eller vätgas. Källa användningsgrad bil: Gullberg, 
Anders (2015) Här finns den lediga kapaciteten i storstadstrafiken, Rapport från KTH Centre for Sustainable Communications, ISSN: 1654-
479X 
TRITA-SUS- 2015:1 
[4.1.2] Försäkringsbolag har möjlighet att påverka sina kunders val av bil och kan premiera de kunder som väljer att försäkra en bil som 
drivs fossilfritt och med låga ustläpp av koldioxid vid drift. Det finns flera sätt att skapa incitament och gynna försäkringstagare på 
ovastående sätt, till exempel genom att implementera drivmedel som ett tariffargument där fossilfria drivmedel gynnas framför fossila, 
erbjuda premierabatt, självriskrabatt, rabatterade eller kostandsfria tilläggstjänster eller andra förbättrade villkor i försäkringen. 
[4.2.1] Vid en uppkommen skada läggs oftast skaderegleringen ut på leverantörer som åtgärdar skadorna. Det är därför viktigt att även 
leverantörerna följer kriterierna för skadereglering och minimerar miljöpåverkan i sin verksamhet. 
[4.2.3] Kravet syftar till att minska miljöpåverkan vid inspektion av skada. Undantag från kravet på bil (utsläppskravet) vid inspektion av 
skada kan ges i de fall och geografiska områden där infrastruktur saknas för att bilarna ska klara utsläppskravet. 
[4.2.4] Kravet syftar till att minska miljöpåverkan vid transport under tiden för skaderegleringen. Undantag från kravet på bil 
(utsläppskravet) kan ges i de fall och geografiska områden där infrastruktur saknas för att bilarna ska klara utsläppskravet. 
[4.2.5] Kravet syftar till att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier, samt att på det sätt även minska risken för läckage 
av dessa till naturen. 
[4.2.6] Det finns stora miljöbesparingar att göra inom skadereparationer på bil, inte minst sett till klimatpåverkan. I en studie från 2020 från 
IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Länsförsäkringars Forskningsfond, undersöks klimatpåverkan från en skadereparation av en 
typskada utifrån tre olika tillvägagångssätt: med nya, återanvända (begagnade) och reparerade reservdelar. Studien bygger på en jämförande 
livscykelanalys (LCA) och är därmed känslig för antaganden och uppskattningar om vilka bakgrundsdata som använts. Dock visar studien 
tydligt att reparation med nya reservdelar har högst klimatpåverkan och reparation av skadade bildelar har lägst. Studien visar att 

Bildel motsvarar 
reservdel och kan även 
kallas detalj. 
Återanvänd bildel 
motsvarar begagnad 
eller återbrukad bildel. 
Med totalkostnad för 
reparationen menas 
kostnad för bildel samt 
arbetskostnad. 

Mer information om FN:s 
Global Compacts De Tio 
Principerna finns här: 
https://globalcompact.se/om-
un-global-compact/de-10-
principerna/  
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klimatpåverkan blir 83 procent lägre när den skadade bildelen repareras i stället för att bytas ut och att resultatet är drygt 75 procent lägre 
utsläpp av växthusgaser om bilverkstäderna använder begagnade reservdelar jämfört med nytillverkade. Studien finns att läsa här: 
https://mb.cision.com/Public/152/3251000/b56652ff24eaf38f.pdf. MärkesDemo AB har genom ett pilotprojekt låtit IVL Svenska 
Miljöinstitutet genomföra en studie (to be published) som visar att besparingen av koldioxid är stor vid nyttjande av återanvända bildelar 
(jämfört med nytillverkade). Studien har gjorts på ett antal vanligt efterfrågade bildelar (hos demonteringar) vid skadereglering bestående av 
material såsom plast, stål och aliminium och elektronik. Läs mer om pilotstudien här:  https://fordonsproffs.eu/artikel/co2-effekten-mats-pa-
begagnade-bildelar_2022-04-08 
[4.3.2] Kravet syftar till att Licenstagarens leverantörer genom ett aktivt miljöarbete ökar sin kunskap och medvetenhet om verksamhetens 
miljöpåverkan och målinriktat arbetar för att minska den. 
[4.3.3] Kravet syftar till att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier, samt att på det sättet även minska risken för läckage 
av dessa till naturen. 
 



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av 
Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 
200 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen 
bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att 
den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. 
Våra kriterier för licenstagarna är strikta och under ständig 
utveckling. Produkter och tjänster som bär märkningen Bra Miljöval 
måste därför utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för 
hälsan och miljön. 

 

www.bramiljoval.se 

Naturskyddsföreningen  
Box 4625, 116 91 Stockholm 

Tel 08-702 65 00 

 

	

Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId13 i 
filen.


