
Ansökan om Nord i sk  m i l j ömärkn i ngs l i c ens  -  HRK,  mars  2020   Page  1  o f  2  

Ansökan om Nordisk miljömärkningslicens 
för Hotell, Restaurang och Konferens 
 
 
Ansökan mejlas till:     
ansokan@svanen.se  Datum:   
 

Uppgifter om sökande företag 

Företagsnamn (juridiskt): VAT-nummer: 

Ev. publikt företagsnamn (för hemsida): Organisationsnummer: 

Postadress: 
 
 

Telefonnummer växel (inkl. landsnummer): 

Hemsida: 

Fakturaadress (om annan än sökandes postadress):  

  
 

 

Övrig fakturainformation  

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

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

Ska fakturan märkas med PO-nr/referens eller annat? Vänligen ange vad, eller hur vi ska göra för att få den informationen: 
 

Kontaktuppgifter  

Kontaktperson för denna ansökan: E-post: Telefonnummer: 

Primärkontakt för licensen: E-post: Telefonnummer: 

Kontaktperson för marknadsföring: E-post: Telefonnummer: 

Kontakt för fakturafrågor och/eller fakturareferens: E-post: Telefonnummer: 

Firmatecknare: E-post: Telefonnummer: 
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Uppgifter om ansökan 

☐ Första ansökan om licens Markera vilken/vilka verksamheter som anläggningen omfattar: 
 ☐ Hotell ☐ Restaurang ☐ Konferens 
Ange eventuellt om företaget tillhör 
 någon kedja eller annan sammanslutning:  

Årlig omsättning för hela anläggningen:  

☐ Omprövning av licens mot nya kriterier ☐ Ändring av licens (vänligen fyll i licensnummer till vänster) 

 Ert befintliga licensnummer:    3055  Kort beskrivning av ändring: 

Uppgifter om tjänsten  
Ange vilket namn som ni använder för marknadsföring av den Svanenmärkta tjänsten (för Svanens hemsida, licensbevis etc.): 
 
 
GPS-koordinater till sökande/anläggningen 

Latitud (GPS-X): Longitud (GPS-Y): 

Sökandens förbindelse 

Vi har tagit del av följande regelverk: 

• Regler för miljömärkning av produkter, 
• Avgiftsregler för Svanenmärkning, 
• Regler för användning av Svanenmärket. 

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 nämnda 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 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 som licensen gäller. 

 

Avtal om licensrätt att använda samt åberopa det nordiska miljömärket Svanen är slutet när Miljömärkning Sverige AB har utfärdat licens. I samband 
med ansökan lämnade personuppgifter hanteras enligt Miljömärkning Sveriges integritetspolicy,  
Läs Svanens integritetspolicy här. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svanen.se/for-licensinnehavare/regler-for-nordisk-miljomarkning/
https://www.svanen.se/om-oss/behandling-av-personuppgifter/
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