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Godkänd Bilverkstad – bestämmelser för kontrollmärke och varumärke  2020-04-21 
 
Beskrivning: 
Godkänd Bilverkstads kontrollmärke och varumärke står för kvalitet och kundtrygghet. 
Endast fordonsverkstäder som är godkända enligt branschöverenskommelsen Godkänd Bilverkstad äger rätt 
att använda kontrollmärket och varumärket. Märket innebär att verkstaden har bedömts och godkänts enligt 
överenskommelsen för Godkänd Bilverkstad som är en specifikation av krav på kontrollprogram för 
bilverkstäder som servar och reparerar person- och transportbilar upp till 3,5 ton, samt husbilar klass II upp 
till 5 ton.  
När en verkstad erhåller ett godkännande inrapporterat från ett av MRF och SFVF godkänt kontrollföretag 
kommer nämnden för Godkänd Bilverkstad att tillhandahålla och skicka ut nedanstående kontrollmärke till 
verkstaden i digital form. Verkstaden kommer även få Godkänd Bilverkstads logotype i form av varumärke i 
högupplöst form (EPS-format) och kan då skapa ett för verkstaden unikt kontrollmärke och/eller varumärke i 
enlighet med punkt.6 i de här bestämmelserna.  
Kontrollmärket eller varumärket som används kan också vara i gråskala eller transparent beroende på i vilket 
sammanhang det används. 
Bestämmelserna för kontrollmärket Godkänd Bilverkstad gäller för företag som är på väg att ansöka om att 
bli Godkänd Bilverkstad eller som har blivit godkända. Bestämmelserna innehåller bland annat information 
om ansökan, skötsel, användning och missbruk. 
Inledning 
1. Bestämmelserna tillämpas på företag som beviljats eller ansöker om att bli Godkänd Bilverkstad. Som en 
del av Godkänd Bilverkstad förbinder deltagande företag att följa bestämmelserna i detta dokument. 
Definitioner   
2. Bestämmelserna avser det varumärkesskyddade Godkänd Bilverkstad.  
Ansökan och godkännande 
3. Ansökan om att bli Godkänd Bilverkstad sker automatiskt då verkstaden bokat sin första årliga kontroll och 
blivit godkänd av det kontrollföretag som utsetts av MRF och SFVF. Ansökan görs av kontrollföretaget till 
nämnden för Godkänd Bilverkstad. Verkstaden kommer sedan av nämnden erhålla ett unikt kontrollmärke 
och varumärke som utlånas på obestämd tid så länge som verkstaden uppfyller aktuell kravspecifikation för 
Godkänd Bilverkstad. Rätten till kontrollmärket och varumärket uppdateras årligen av nämnden för Godkänd 
Bilverkstad i samband med att verkstaden fortsätter att bli godkänd. Godkänd Bilverkstad kommer 
automatiskt skicka ut kontrollmärket och varumärket i digital form till den e-postadress hos verkstaden som 
kontrollföretaget rapporterat in till Godkänd Bilverkstad. Med det digitala utskicket kommer även de här 
bestämmelserna bifogas. Om ansökan ej är fullständig från kontrollföretaget kan tiden för behandling av 
ansökan komma att förlängas. Om nämnden för Godkänd Bilverkstad på grund av felaktig inrapportering från 
kontrollföretag måste ändra i uppgifter kan en administrativ avgift komma att tas ut av den som påkallar 
ändringen.  
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Förvärv av företag eller konkurs  
4. Om någon av nedanstående punkter sker ska aktuell verkstad eller konkursförvaltare utan dröjsmål 
kontakta administratören för Godkänd Bilverkstad. Kontrollföretaget ska i sin tur kontakta administratören 
för Godkänd Bilverkstad om denne upptäcker att aktuell verkstad är på obestånd eller har gått i konkurs när 
kontrollföretaget ska boka ny årlig kontroll.   
– organisatoriska förändringar 
– när hela eller delar av verksamheten flyttar till nya lokaler eller avvecklas  
– ändrade ägarförhållanden  
– ändring av den juridiska personens namn 
– konkurs  
Nämnden för Godkänd Bilverkstad avgör om verkstaden trots ovanstående ändringar ska få behålla rätten till 
kontrollmärket/varumärket. Om nämnden anser att kontrollmärket/varumärket ej ska få behållas ska detta 
sändas åter till nämnden för Godkänd Bilverkstad inom 1 månad. 
 
Avgift 
5. Verkstaden ska erlägga en fast avgift till kontrollföretaget. Nämnden för Godkänd Bilverkstad fastlägger 
årligen hur stor denna avgift ska vara. Avgiften ska vara erlagd till kontrollföretaget innan verkstaden 
rapporteras in som godkänd till nämnden för Godkänd Bilverkstad. 
 
Användning av kontrollmärke och varumärke 
6. Kontrollmärket är följande symboler och ska återges i färgerna nedan, i gråskala eller transparent. 
 

  
 
Med märket ska alltid verkstadens kontrollnummer, i läsbar storlek, framgå med valfri placering och i valfritt 
typsnitt inom eller i anslutning till själva kontrollmärket (se exempel ovan). Det är detta kontrollnummer som 
säkerställer att verkstaden är en Godkänd Bilverkstad. Verkstadens namn är frivilligt att placera i anslutning 
till själva kontrollmärket.   
Märket som lånas ut till verkstaden får användas både digitalt och i fysisk form i verkstadens marknadsföring. 
Notera att kontrollmärket får även placeras som fysisk reklamskylt på eller i anslutning till verkstadens 
anläggning eller på företagets lånebilar.   
I marknadsföringssammanhang och som alternativt marknadsföringsmaterial, exempelvis fasadskylt, 
reklamtryck på verkstadens lånebilar eller flaggor, kan varumärket för Godkänd Bilverkstad (i färgerna nedan, 
i gråskala eller transparent) få användas av verkstaden utan att företagets namn eller kontrollnummer 
framgår. Detta är för att skapa en enhetlig standard ut mot bilägare som tar del av Godkänd Bilverkstad i en 
så kallad offentlig miljö. 
 

 
 
Återsändning och återtag av kontrollmärke 
7. Kontrollföretagen liksom nämnden för Godkänd Bilverkstad ges rätten att återta utlånat 
kontrollmärke/varumärke från verkstaden. Ett återtag får göras direkt av kontrollföretaget efter nedslag i 
årlig eller uppföljande kontroll som medför att verkstaden inte längre anses uppfylla kraven för Godkänd 
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Bilverkstad och således ej äger rätten att låna kontrollmärket/varumärket. Om kontrollföretaget eller 
nämnden för Godkänd Bilverkstad förhindras att återta utlånat kontrollmärke/varumärke eller att ett ogiltigt 
kontrollmärke eller att varumärket på annat sätt fortsätter att förekomma hos det aktuella företaget i dess 
marknadsföring, kommer ett skriftligt förbud att meddelas. Om rättelse ej vidtas inom en månad från och 
med tidpunkten då ett sådant skriftligt förbud meddelats kommer ett vite om 50 000 kronor per månad att 
utgå. 
 
Förbud 
8. Nämnden för Godkänd Bilverkstad äger rätten att förbjuda ett företags marknadsföring av 
kontrollmärket/varumärket och/eller medföljande budskap om nämnden finner detta vilseledande. 
Bedömningen görs utifrån kontrollmärkets eller varumärkets omfattning eller innebörd och om detta anses 
vilseledande eller otillbörligt utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Nämnden innehar tolkningsföreträde för 
vad som kan anses vara vilseledande eller otillbörlig marknadsföring. Om företaget ej följer ett skriftligt 
förbud som meddelats denne och fortsätter med aktuell marknadsföring kommer ett vite att utgå om 50 000 
kronor per månad om företaget inom 1 månad trots skriftligt förbud ej upphört med marknadsföringen.  


