Ansökan om Nordisk
Miljömärkningskontroll av tryckpapper
Ansökan sänds till:

Datum

[Ett av Miljömärkningssekretariaten]
Upplysningar om den sökande:
Företagsnamn och adress:

VAT/Organisations nr:
Telefon (inkl. landsnummer):

Produktionsställe:

EAN-kod:

Kontaktperson:

E-post:
E-post:
Hemsida:

Firmatecknare:
Faktureringsadress: (om annan än ovan)
Uppgifter om ansökan

Första ansökan

Ansökan om omprövning

Ansökan om utvidgning

Uppgifter om aktuella papper

Handelsnamn

Distributör /Återförsäljare

Ytvikt (g/m2)

Uppgradering av EU Ecolabel licens
Ansökningsprocessen är förenklad, ifall det aktuella pappret har en giltig EU Ecolabel licens.

Har papperet en giltig EU Ecolabel licens?

Ja

Nej

Om Ja, ange licensnummer:
Uppgifter om aktuella massor
I ansökningsavgiften ingår 4 massor, för ytterligare massor debiteras en tilläggskostnad per massa. Se information
om aktuella avgifter på http://nordic-ecolabel.org/portals/paper/
Handelsnamn, typ av massa, produktionsställe samt kontaktperson ska framgå nedan

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

Ytteligare massor
Nr 5
Nr 6

Sökandens förbindelse
Vi söker härmed om att få aktuella papper kontrollerade som råvaror till Svanenmärkta tryckerier och
trycksaker. Ett sådant kontrollerat papper kan sedan användas i marknadsföringssyfte gentemot
tryckerier som har licens för Svanen. Vi är medvetna om att detta kontrollerade papper inte ger oss rätt
att använda logotypen Svanen, inte heller att marknadsföra papper eller pappersmassor såsom
Svanenmärkta.
- Vi godkänner att handelsnamnet för det kontrollerade pappret offentliggörs i Nordisk Miljömärknings
pappersportal på webben http://nordic-ecolabel.org/portals/paper/
- Vi godkänner att använda Nordisk Miljömärknings elektroniska ansökningshjälp My Swan Account
(MSA) (https://account.svanen.nu). Genom att logga in på MSA godkänner vi användarvillkoren
(User Agreement).
- Vi bekräftar att ovanstående papperskvalitet enbart produceras på de angivna
fabrikerna/produktionsställena.
- Vi bekräftar att företagets produktion uppfyller myndigheternas regler.
- Vi bekräftar att vi känner till innehållet i relevanta modulkriterier för miljömärkning av
pappersprodukter.
- Vi bekräftar riktigheten av den dokumentation som är specificerad i vår ansökan.
- Vi godkänner att Nordisk Miljömärkning kontrollerar kravens uppfyllelse under kriteriernas giltighetstid.
- Vi förbinder oss att inte utföra ändringar i produktionen som kan tänkas påverka uppfyllandet av
kriterierna utan tillstånd av Nordisk Miljömärkning.
- Vi förbinder oss att utan dröjsmål rapportera om planerade och oförutsedda avvikelser som kan ha
betydelse för produktens möjlighet att uppfylla kriterierna till Nordisk Miljömärkning.
- Vi förbinder oss att uppgöra en årlig rapportering enligt kriterierna och sända denna till Nordisk
Miljömärkning.
- Vi förbinder oss att betala en fastställd årlig listavgift.
Se information om aktuella avgifter på http://nordic-ecolabel.org/portals/paper/
- Vi förbinder oss 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 producenten av kontrollerad produkt, härunder inkluderat även fel
och brister hos själva produkten.

Sökandes firma/underskrift av
firmatecknare

Namnförtydligande

