
Ansökan om nordisk miljömärkningslicens  

för TRYCKERIER och KUVERTTILLVERKARE 

 
Ansökan sänds till: Datum: 
 
  
   
Upplysningar om den sökande:  

Tryckeriets namn och adress: 
 

VAT/Organisations nr: 
 

  
Telefon (inkl. landsnummer): 
 

Kontaktperson: 
Firmatecknare: 

E-post:  
E-post: 

Faktureringsadress, (om annan än ovan) Hemsida: 

Licensen söks i egenskap av  

 Tryckeri/Kuverttillverkare 

 annan verksamhet (specifika trycksaker, tidning) 

Antal anställda: 
 
Total omsättning: 

 

Uppgifter om ansökan 

   Första ansökan om miljömärkningslicens 

 
  

  Ansökan om  

 Omprövning av licens      
 nr: 

  Ansökan om 

utvidgning av licens 
nr: 

 

Uppgifter om trycksakerna som önskas Svanenmärkas: 

 

 Blanketter 

 

 Block/Häften 

 

 Böcker 

 

 Direktreklam  

 

 Etiketter 

 

 Förpackningar 

 

 Kataloger 

 

 

 Kontorstrycksaker 

 

 Kuvert 

        

 Tidningar 

 

 Tidskrifter 

 

 Reklamtrycksaker 

 

 Årsredovisningar 

 

 

 Övriga typer av produkter som inte finns  

         namngivna här bredvid: 
 
 

 

 

Beräknad pappersförbrukning i norden per år (ton): 

 
Ansökningsavgift 

När ansökan har inkommit till miljömärkningssekretariatet faktureras en ansökningsavgift.
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Sökandens förbindelse 

Vi har tagit del av ”Regler för miljömärkning av produkter”. Om vår ansökan om miljömärkningslicens beviljas, 
förbinder vi oss att följa dessa bestämmelser liksom de miljömärkningskriterier och övriga bestämmelser som 
miljömärkningsorganisationen meddelar oss.   

 
Vi förbinder oss således att följa ovan nämnt regelverk vilket bl a innebär: 

 att uppfylla gällande myndighetskrav beträffande yttre och inre miljö vid all framställning och  
hantering av produkten, 

 att uppfylla myndighetskrav som gäller produkten i Norden, 

 att endast använda miljömärket på produkter, som i alla avseenden uppfyller fordringarna i gällande 
miljömärkningskriterier, 

 att inte använda miljömärket på andra produkter än de som omfattas av vår miljömärkningslicens, 

 att inte parallellt marknadsföra produkter i Norden med samma, eller till förväxlig likt, handelsnamn som de 
miljömärkta, 

 att följa reglerna för miljömärkets användning enligt punkt 7 i ”Regler för miljömärkning  
av produkter”, 

 att vid marknadsföring av miljömärkta produkter i annonser och annan reklam ge vederhäftig  
information om miljömärkningens innebörd, 

 att betala fastställda avgifter till miljömärkningsorganisationen och övriga kostnader förbundna  
med vår ansökan om miljömärkningslicens och med den kontroll och provning av miljömärkta  
produkter som föreskrivs i ifrågavarande miljömärkningskriterier och övriga bestämmelser, 

 att ansöka om registrering för produkter utan nordiska avgiftssystem och betala licensavgifter och övriga 
kostnader till miljömärkningsorganisationer i de övriga nordiska länder där dessa licensierade produkter säljs, 

 att komplettera ansökan med dokumentation om nationella särkrav om produkter ska marknadsföras i andra 
länder än de som var aktuella i ansökningstillfället, 

 att hålla miljömärkningsorganisationen skadeslös mot ersättningskrav eller annan ekonomisk utgift,  
som åsamkas miljömärkningsorganisationen till följd av skada som orsakas av produkt vilken  
tillverkats och/eller sålts av licensinnehavaren, härunder inkluderat även fel och brister hos själva  
produkten, 

 att endast använda miljömärket så länge licensen gäller. 

 att omgående till Miljömärkningsorganisationen rapportera produkt- och marknadsmässiga förändringar inom 
den utfärdade licensen.  

 

 
Avtal om licensrätt att använda samt åberopa det nordiska miljömärket Svanen är slutet när miljömärkningen utfärdat licens. 

 

 
Sökandes firma/underskrift av firmatecknare: 

       
      _______________________________________________ 

 
Namnförtydligande:  
 

    Upplysningar om tillverkaren: 

Tillverkarens namn och adress: Telefon / fax: 

 
 
Kontaktperson: 
 

 
 
Tillverkningsort: 

 
 
Tillverkarens förbindelse 
Vi har tagit del av regelverket ovan till vilket denna ansökan hänvisar. Som tillverkare av de produkter för vilka den sökande 
anhåller om miljömärkningslicens, förbinder vi oss härmed att tillverka våra produkter i överensstämmelse med miljömärknings-
kriterierna för ifrågavarande produktgrupp. Vidare intygar vi att gällande myndighetskrav beträffande yttre och inre miljö 
uppfylls vid all framställning och hantering av produkten, samt att de myndighetskrav som gäller produkten uppfylls. 

 
Datum: 

  
  

 Underskrift av tillverkaren: _______________________ 
  

 
 Namnförtydligande: 
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