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Ansökan om överlåtelse av 
nordisk miljömärkningslicens 
Ansökan mejlas till: 
ansokan@svanen.se  Datum:    

Licensinnehavare: Licensnummer: 

Upplysningar om sökande: 

Företagsnamn (juridiskt): 

Ev. publikt företagsnamn (för hemsida): 

Postadress:

VAT-nummer: 

Organisationsnummer: 

Telefonnummer växel (inkl. landsnummer): 

Hemsida: 

Fakturainformation 

E-postadress för PDF-faktura:
En fakturaavgift på 60 SEK tillkommer för fakturor som inte kan mejlas.

Ska fakturan märkas med PO-nr/referens eller annat? 

Nej ☐  
Ja, märk fakturan enligt följande:  

Fakturaadress (om annan än ansökandes postadress): 

Övrig viktig information gällande era faktureringsrutiner som vi 
behöver veta (frivillig uppgift): 

Kontaktuppgifter 
Kontaktperson för licensen: E-post: Telefonnummer: 

Kontaktperson för fakturafrågor: E-post: Telefonnummer: 

Kontaktperson för marknadsföring: E-post: Telefonnummer: 

Firmatecknare: E-post: Telefonnummer: 
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Orsak till överlåtelse 
☐ Bolagsfusion ☐ Annan, ange orsak

Uppgifter om produkten(-erna) / tjänsten
Ska alla produkter/tjänster på licensen överlåtas? Ska produkterna/tjänsten byta namn i samband 

med överlåtelsen? 
☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej

Om nej, vänligen bifoga bilaga med vilka 
produkter/tjänster överlåtelsen gäller.

Om ja, vänligen bifoga bilaga med vilka 
produkter/tjänster som ska byta namn.

Bilagans namn:  Bilagans namn: 

Överlåtelseavgift 
När ansökan inkommit till miljömärkningssekretariatet faktureras en kostnad om 3 500kr för handläggning av överlåtelsen. Vid 
behov kan även kontrollbesök krävas och miljömärkningsorganisationen förbehåller sig då rätten att debitera tid och 
omkostnader i samband med kontrollbesöket. 

Överlåtarens förbindelse 
Härmed överlåter vi rätten till ovan nämnda licens och tillhörande dokumentation. 

Överlåtarens firma/underskrift av firmatecknare* 

__________________________________________ 

Namnförtydligande: 

*Om den som undertecknar inte är firmatecknare, ska denne bifoga en fullmakt som styrker att den undertecknande har rätt att ansöka.

Nya licensinnehavarens förbindelse 
Vi har tagit del av ”Regler för nordisk miljömärkning”. Om ansökan om överlåtelse av miljömärkningslicens beviljas, förbinder vi 
oss att följa dessa bestämmelser liksom de miljömärkningskriterier och övriga föreskrifter som miljömärkningsorganisationen 
meddelar oss. 

Vi förbinder oss således att följa ovannämnt regelverk vilket bl.a. innebär: 

− att uppfylla gällande myndighetskrav beträffande yttre och inre miljö vid all framställning och hantering av produkten,
− att endast använda miljömärket på produkter, som i alla avseenden uppfyller fordringarna i gällande miljömärkningskriterier,
− att ej använda miljömärket på andra produkter än de som omfattas av vår miljömärkningslicens,
− att följa reglerna för miljömärkets användning enligt punkt 11 i ”Regler för nordisk 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 och betala årsavgifter och övriga kostnader till miljömärkningsorganisationer i de övriga
nordiska länder där dessa licensierade produkter säljs,

− 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.

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

Sökandes firma/underskrift av firmatecknare* 

__________________________________________ 

Namnförtydligande: 

*Om den som undertecknar inte är firmatecknare, ska denne bifoga en fullmakt som styrker att den undertecknande har rätt att ansöka.
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