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Ansökan om miljökompensation för
godstransporter på järnväg
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Ansökan sker enligt förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter
på järnväg.

DEN SÖKANDES KONTAKTUPPGIFTER
Namn Organisationsnummer

Adress Postnr Postort

E-postadress Plusgiro Bankgiro Bankkontonummer

BIC (SWIFT) och IBAN-koder för utlandsbetalning Land i EU/EES där den sökande är registrerad

Kontaktperson: namn, telefonnummer, e-postadress

KALENDERKVARTAL SOM MILJÖKOMPENSATIONEN SÖKS FÖR
Instruktion: Ange det kalenderkvartal som miljökompensationen söks för.

ERHÅLLET STÖD FRÅN ANNAN OFFENTLIG AKTÖR
Instruktion: Ange om ni ansökt om eller erhållit stöd från annan offentlig aktör för samma stödberättigade kostnader som
gäller för nu ansökt miljökompensation.
Stödberättigade kostnader är den del av de externa kostnaderna (olyckor, buller, utsläpp, klimatkostnad) som
järnvägstransporten gör det möjligt att undvika jämfört med landtransport.

Nej

Ja

Ange nedan från vilken aktör och med vilket belopp:

1.

2.

3.

-
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BESKRIVNING AV MILJÖKOMPENSATIONENS AVSPEGLING I TRANSPORTKÖPARNAS PRISER
Instruktion: Ange hur miljökompensationen kommer att avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar
genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensationen inte beviljats.

Av 7 § följer att ett villkor för bidrag är att beviljad kompensation ska avspeglas i det pris som köparen av godstransport-
tjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensationen inte hade beviljats. Av detta följer att det är i
priset som bidraget måste ge en effekt. Ange även när i tiden som effekten på priset uppstår. (Om utrymmet i blanketten inte
räcker till kan ni ange dessa uppgifter i bilaga).

UNDERLAG FÖR ANSÖKAN LÄMNAS PÅ FÖLJANDE SÄTT
Instruktion: Uppgiften kan lämnas på två sätt – kryssa i det alternativ som gäller för ansökan:

Alternativ 1
Lämna uppgifter för beräkning av transportarbete genom rapportering av lastvikter vid tågs avgång, enligt
järnvägsnätsbeskrivningen bilaga 2 A.

Trafikverket beräknar transportarbetet utifrån inrapporterade lastvikter. Den sökande anger i detta fall endast vilka
trafikeringsavtal som är berörda. Uppgifterna lämnas under rubriken Uppgifter om utfört transportarbete.

Alternativ 2
Lämna uppgifter om utfört transportarbete på denna ansökningsblankett. Transportarbetet redovisas per trafikeringsavtal
med Trafikverket.

Den sökande lämnar uppgifter för beräkning av transportarbete genom rapportering av lastvikter vid tågs avgång,
enligt järnvägsnätsbeskrivningen bilaga 2 A.

Den sökande lämnar uppgifter om utfört transportarbete på denna ansökningsblankett.
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UPPGIFTER OM UTFÖRT TRANSPORTARBETE

Instruktion: Ange utfört transportarbete i nettotonkilometer i Sverige för ovan angivet kalenderkvartal. Uppgiften lämnas per
trafikeringsavtal. OBS att miljökompensationen inte får ges för transporter av järnmalm.

Med transportarbete avses endast kommersiell transport, dvs. transport som utförs för extern part mot betalning.
Tjänstetransport, dvs. transporter som järnvägsföretaget utför för att uppfylla sina egna krav, omfattas inte av
miljökompensationen oavsett om denna transport genererar någon vinst. Transporter för underhåll eller nybyggnation av
infrastruktur, exempelvis transportarbete av arbetsfordon, samt rörelser på sidospår (privata), bangårdar, lastplatser etc.
omfattas inte heller av miljökompensationen.

Trafikeringsavtal Utfört transportarbete (miljoner tonkilometer)

INTYGANDE OCH UNDERSKRIFT
Behörig företrädare för sökanden försäkrar riktigheten i de uppgifter som lämnats och intygar härmed följande:

Sökanden har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät enligt 6 kap. järnvägsmarknadslagen

Sökanden har inte vid tiden för ansökan skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten 

Sökanden är inte vid tiden för ansökan i likvidation eller försatt i konkurs

Sökanden är inte föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd

olagligt och oförenligt med den inre marknaden

Datum (år-mån-dag) och ort

Underskrift                                                                                 Roll/Titel

Namnförtydligande
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Bilaga

Vem kan söka?

Miljökompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska personer som enligt 
järnvägsmarknadslagen (2022:365) har rätt att utföra eller organisera trafik 
på svenska järnvägsnät.

För att komma i fråga för miljökompensation ska den sökande ha bedrivit kommersiella 
godstransporter på det svenska järnvägsnätet. Med kommersiella transporter avses 
transporter som utförs för extern part mot betalning. Från och med 2021 får 
miljökompensation inte ges för transporter av järnmalm. Tjänstetransporter, dvs. 
transporter som järnvägsföretaget utför för att uppfylla sina egna krav, omfattas inte av 
miljökompensationen oavsett om dessa transporter genererar någon vinst. Transporter 
för underhåll eller nybyggnation av infrastruktur, exempelvis transportarbete av 
arbetsfordon, samt rörelser på sidospår (privata), bangårdar, lastplatser etc. omfattas 
inte heller av miljökompensationen.

Om ansökan, beslut och utbetalning
Ansökan ska ske skriftligen på blanketten ”Ansökan om miljökompensation för 
godstransporter på järnväg”. Järnvägsföretag kan ansöka om miljökompensationen för 
närmast föregående kalenderkvartal.

Undertecknad ansökan skickas antingen digitalt på nedanstående e-postadress:

trafikverket@trafikverket.se

eller till:

Trafikverket 
Ärendemottagningen 
Box 810
781 28  Borlänge

Trafikverket meddelar beslut så snart som möjligt efter sista ansökningsdag. Den 
sökande kan behöva inkomma med kompletterande uppgifter under handläggningstiden. 
Utbetalning sker i anslutning till att beslut meddelas.

Miljökompensationens storlek

Miljökompensationen utgör en pott som ska fördelas till sökande i proportion till utfört 
transportarbete. Det belopp som utbetalas är således avhängigt av övriga sökande, 
andel av totalt utfört transportarbete under det aktuella kalenderkvartalet samt de 
medel som är avsatta för perioden.

Offentlighet och sekretess
Ansökningar om miljökompensation som inkommer till Trafikverket blir som huvudregel
allmänna handlingar vilket innebär att de kan komma att lämnas ut i den mån det inte 
föreligger sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En 
sådan bedömning görs i varje enskilt fall då handlingar begärs ut.

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Regelverk
Förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg.

Personuppgifter
Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection
Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. GDPR stärker skyddet av den
personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla
uppgifter som kan knytas till en identifierbar nu levande person.

För att Trafikverket snabbt och effektivt ska kunna behandla ansökningar om
miljökompensation behöver ni ange en kontaktperson. Uppgifterna kommer endast
användas för att kunna kontakta den sökande vid behov av kompletterande information.
Då inkommen ansökan blir en allmän handling kommer personuppgifterna lagras till
dess att den allmänna handlingen kan gallras med stöd av författning.

Från den 21 maj 2018 finns information om hur Trafikverket hanterar GDPR
på www.trafikverket.se/GDPR.

För allmänna frågor kring handläggning och utbetalning kontakta:
Ulrika Rangli Eklund
Nationell planerare

ulrika.rangli-eklund@trafikverket.se
Tel: 010-123 12 65

För frågor kring miljökompensationens innehåll m.m. kontakta:
Veronika Martini
Strategisk planerare

veronika.martini@trafikverket.se
Tel: 010-124 32 61

För frågor kring beräkning och rapportering av transportarbetet
kontakta:
Karin Hagman Sofia Nenzelius
Statistiker Statistiker

karin.hagman@trafikverket.se sofia.nenzelius@trafikverket.se
Tel: 010-123 28 00 Tel: 010-123 04 12

http://www.trafikverket.se/GDPR
mailto:jenny.hjalmarson@trafikverket.se
mailto:veronika.martini@trafikverket.se
mailto:karin.hagman@trafikverket.se
mailto:sofia.nenzelius@trafikverket.se
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