Ansökan om nordisk
miljömärkningslicens
för BUTIK
Datum:
Ansökan sänds till:
Miljömärkning Sverige
Box 38114
100 64 Stockholm

Upplysningar om sökande
Företagsnamn och adress:

VAT/Organisationsnummer:
Telefon (inkl. landsnummer):
Telefax (inkl. landsnummer):

Kontaktperson:

E-post:
Hemsida:

Upplysningar om ansökan
Första ansökan om
miljömärkningslicens

Ansökan om
omprövning av licens
nr:

Upplysningar om butiken
Handelsnamn (om annat än det juridiska namnet ovan)
Butikens årliga omsättning exkl. moms:
Detaljerad information gällande ansökan finns beskriven i Bilaga 1.
Ansökan är giltig i ett år.
Innan arbetet med ansökan kan startas upp måste ansökningsavgiften vara betald. Ansökningsavgiften faktureras
när ansökningsblanketten inkommit till miljömärkningssekretariatet.
Omsättningsuppgiften ovan ligger till grund för årsavgiften.
Årsavgiften faktureras när licensen är beviljad.

Sökandens förbindelse
Vi har tagit del av ”Regler för nordisk miljömärkning av produkter”. Om vår ansökan om
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, a
• 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 licens.

Sökandes firma/underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

Upplysningar om ägare (om annan än sökande)
Ägarens namn och adress:		

Telefon:

		Telefax:
Kontaktperson:		

Org.nr:

Bilaga 1
En ansökan om Svanenmärkning innebär att du åtar dig att:
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Ansökan ska vara avslutad inom ett år.
Betala ansökningsavgift när arbetet med ansökan startas upp.
Efter att licensen beviljats informerar om förändringar i verksamheten som påverkar
kravuppfyllnaden i licensen. Betydande förändringar kan innebära att en ny ansökningsavgift tas
ut. (Med betydande menas t ex en större ut- eller nybyggnad). Kraven i kriteriedokumentet för
dagligvarubutiker skall uppfyllas under hela licensens giltighetstid.
Fylla i Svanenguiden under ansökningstiden och ladda upp de dokument som krävs för att bli
Svanenmärkt enligt överenskommen tidsplan. Som licensansökare har man 12 månader, från det
datum som ansökningsblanketten registrerats hos Miljömärkning Sverige (MISAB), att slutföra sin
ansökan.
Vara medveten om att en Svanenlicens endast är giltig i ett förutbestämt antal år eftersom kraven i
kriterierna skärps med jämna mellanrum. När kriteriernas giltighetstid går ut måste butiken söka
ny licens s.k. omprövning för att visa att man klarar nya skärpta krav.
Vara väl förberedd till kontrollbesök enligt skriftlig specifikation från MISABs handläggare.
Betala licensens årsavgift en gång per år. Årsavgiften faktureras i förskott och den första
årsavgiften faktureras när licensen beviljas.
Ta emot ett kontrollbesök var 18:e månad. Eventuella avvikelser som upptäcks vid efterkontrollen
ska vara åtgärdade inom 1 månad från det att avvikelserna skriftligen kommit butiken till känna.
Vara medveten om Svanens allmänna regelverk där reglerna kring hur man får marknadsföra sig
med Svanen finns beskrivet.

En beviljad licens för Svanen, ger dig som butik:
-

Rätt att använda ett av Sveriges starkaste varumärken, miljömärket Svanen.
Ett verktyg att enkelt och trovärdigt kommunicera ditt goda miljöarbete.
Ett strukturerat sätt att arbeta med butikens miljöfrågor.
Ett energiverktyg som hjälper dig att jämföra din energiförbrukning, och spara energi och pengar.
En partner, och möjlighet till rådgivning i miljöfrågor.
Samhällets gillande, och chans till god PR.
Ett regelbundet nyhetsbrev, med miljöinformation och tips.
Inbjudningar till seminarier, utbildningar och event.
Butiksskyltar och kampanjmaterial till självkostnadspris.

Miljömärkning Sverige ABs PR-avdelning laddar regelbundet miljömärket Svanen med övergripande
kampanjer och aktiviteter. Använd Svanen aktivt, och du får:
- Ökad goodwill och nöjdare kunder.
- Kunnig och stolt personal.
- Mindre utgifter och bättre resultat.

