Ansökan miljömärkningslicens
Ansökan mejlas till:
ansokan@svanen.se

Datum:

Upplysningar om sökande
Företagsnamn (juridiskt):

Momsregistreringsnummer (VAT):

Ev. publikt företagsnamn (för hemsida):

Organisationsnummer:

Postadress:

Telefonnummer växel (inkl. landsnummer):

Hemsida:

Vi ansöker i egenskap av:
Tillverkare/ägare
Återförsäljare

Fakturainformation

Mikroföretag
Sökande
Antal anställda:

Tillverkaren
Antal anställda:

Total omsättning inkl. valuta:

Total omsättning inkl. valuta

E-postadress för PDF-faktura:

Fakturaadress (om annan än sökandes postadress):

Ska fakturan märkas med PO-nr, referens m.m.?
Ja, märk fakturan med:

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

En fakturaavgift på 60 SEK tillkommer för fakturor som inte kan mejlas.

Kontaktuppgifter
Kontaktperson för denna ansökan:

E-post:

Telefonnummer:

Primärkontakt för hela licensen*:

E-post:

Telefonnummer:

Kontaktperson för marknadsföring (licensen)*:

E-post:

Telefonnummer:

Kontaktperson för fakturafrågor (licensen)*:

E-post:

Telefonnummer:

Firmatecknare*:

E-post:

Telefonnummer:

Mottagare av årlig omsättningsförfrågan*:

E-post:

Telefonnummer:

*

Behövs endast fyllas i vid nyansökan, omprövning eller om det är nya kontaktpersoner som tillkommit.
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Uppgifter om ansökan

☐ Första ansökan om licens i produktgrupp/ kriteriedokument:

Ansökan gäller licens med nummer:
☐ Vi ansöker om att ompröva ovannämnda licens till nästa
generation av produktgruppens kriterier.

-- Välj --

☐ Vi ansöker om att utvidga ovannämnda licens
(Lägga till nya produkter och/eller handelsnamn på befintlig licens.)
☐ Vi ansöker om ändring i ovannämnda licens
(T.ex.:
• ändra
• ändra
• ändra
• ändra

handelsnamn på licensens befintliga produkter
vilka länder produkten säljs i
produktionsställe
recept/råvaror/innehåll på licensens befintliga produkter)

☐ Vi önskar ta bort nedanstående produkt-/handelsnamn från
ovannämnda licens.

Kort beskrivning vad ni önskar göra:

Försäljning
Detta är en ansökan om en nordisk miljömärkningslicens automatiskt giltig i alla nordiska länder. Försäljning av varor inom denna
ansökan måste uppges per nordiskt land samt om den säljs utanför Norden.
Den miljömärkta varan säljs/ska säljas i följande länder/områden:
☐ Sverige
☐ Norge
☐ Danmark

☐ Finland

☐ Island

☐ Utanför Norden

Uppgiften om varan:
Med en vara avses en eller flera varianter med samma egenskaper ur bl.a. funktions- och miljösynpunkt, även om de har olika färg,
beteckning, förpackningsstorlek etc. Samtliga handelsnamn, beteckning och specifikation av varan/tjänsten ska uppges per land
där den säljs. Om tabellen nedan inte räcker, ladda ner och bifoga denna Excelfil
Produktnamn

Handelsnamn
Sverige

Handelsnamn
Norge

Handelsnamn
Danmark

Handelsnamn
Finland

Handelsnamn
Island

Handelsnamn
utanför Norden

1

2

3

4

5

Omsättning:
Uppge beräknad omsättning i samma valuta i respektive land/område för den varan/varorna som denna ansökan omfattar.
Ange valuta: --- Välj valuta --Sverige

Norge
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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 bland annat 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 komplettera ansökan med dokumentation om nationella särkrav om produkter ska säljas 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, härunder ändringar med hänsyn till vilka nordiska länder produkten säljes.

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

Om det gäller utvidgning, ändring och/eller reduktion av befintlig licens behöver den som skriver under ej vara firmatecknare.

Upplysningar om tillverkaren (om annan än sökanden/licensinnehavaren)
Företagsnamn (juridiskt):

Kontaktperson:

Postadress:

Telefonnummer:

Tillverkningsort:

E-post:

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
miljömärkningskriterierna 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.

Tillverkarens underskrift

Datum

__________________________________________________
Namnförtydligande:
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