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           Register åkare 
 

 

Bellmans arbetar efter ställda krav, bifoga därför alltid kopior av nedanstående dokument ihop med denna blankett 

• Personuppgiftsbiträdesavtal med tilläggsavtal 
• UE2015 
• Leverantörsavtal 
• Företagsförsäkring inklusive ansvar 
• Kollektivavtal (ME/Seko/BA/Transport) 

• SKV4820 från Skatteverket 
• Trafiktillstånd på företaget (gäller för lastbilsåkerier) 
• Tillstånd för transport av farligt avfall (gäller för 

lastbilsåkerier) 

 

Du som underentreprenör ansvarar för att:

• Fordon som används i trafik innehar tillstånd för 
yrkesmässig godstrafik 

• Fordon i trafik är besiktigade och försäkrade 
• Fordon är utrustade med förstahjälpen-utrustning 

och spillberedskap 
• Chaufförer och maskinister innehar giltiga 

behörigheter för ändamålet, samt giltigt ID06 

• Chaufförer och maskinister använder varselkläder, 
skyddsskor, hjälm och handskar på arbetsplatserna 

• Chaufförer och maskinister använder 
säkerhetsbälten och följer gällande 
trafikförordningar 

• Chaufförer och maskinister har tillgång till Bellmans 
UE- handbok (finns på www.bellmans.se)

 

 

För att kunna säkerställa interna och externa krav samt delge er övrig nödvändig information rörande ert arbete, behöver vi lagra och behandla era 
samt era anställdas uppgifter hos oss. Denna behandling regleras genom ett Personuppgiftsbiträdesavtal inklusive tilläggsavtal. Avtalet bifogas denna 
blankett enligt 30 § personuppgiftslagen (1998:204) samt, vid dess ikraftträdande, artikel 28 i Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och 
Rådets Förordning (EU) 2016/679). Vid frågor rörande detta avtal kontaktas Bellmans Personuppgiftsbiträde, dokument@bellmans.se 
Mer information om hur vi lagrar era uppgifter hittar ni på vår hemsida www.bellmans.se 

 

Genom att skriva under denna blankett godkänns och intygas, att ovanstående punkter i sin helhet ansvaras för och kontrolleras regelbundet, samt 
att det kontinuerligt, och på begäran, tillhandahålls Bellmans nödvändig dokumentation för att uppfylla ställda krav.

 

 

 

 

Denna blankett och de kopior vi eftersöker sänds via mail, med en fil per dokument, till Bellmans åkeriservice; dokument@bellmans.se 

Vid frågor kontaktas Bellmans åkeriservice, tel 08-15 00 90 

  

Företagsnamn 

Orgnr Antal anställda 

Adress Postnr och ort 

Bankgironr Mail 

Kontaktperson Telefon 

Datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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