Søknad om nordisk miljømerkelisens
Trykkerier, trykksaker, konvolutter og
andre foredlede papirprodukter
Søknad sendes til:
Stiftelsen Miljømerking i Norge
Henrik Ibsens gate 20
NO-0255 Oslo, Norge

Dato:

Opplysninger om søkeren
Firmanavn og adresse:

MVA/Organisasjonsnummer:
EAN-kode (foretakets, gjelder Danmark):
Telefon (inkl. landkode):

Kontaktperson:
Firmaansvarlig:
Faktureringsadresse: (dersom annen enn ovenfor):

E-post:
E-post:
Internettadresse:

Opplysninger om søknaden
Første søknad om

Søknad om

miljømerkelisens

Opplysninger om tjenesten

fornyelse av lisens nr.:

Søknad om
utvidelse/endring av lisens nr.:

*

Kopiering
Produksjon av konvolutter

Trykking av:
Tidsskrifter (magasiner, journaler, nyhetsbrev)
Aviser (dagblader, ukeblader)
Bøker (bøker med harde eller bløte omslag)
Kataloger (produktkataloger, telefonbøker)
Tekniske dokumenter (manualer, guider, instruksjoner)
Direkte reklame (postkort, reklameblader, brosjyrer, brevreklame)
Reklame- og salgsfremmende materiale (flyers, brosjyrer, hefter, sirkulærer, skilt, plakater)
Emballasje og etiketter (poser, esker, etiketter)
Finansrapporter (årsrapporter, kvartalsrapporter)
Kontorprodukter (brevpapir, konvolutter, visittkort, notatblokker)
Skjemaer (blanketter)
Øvrige papirtrykksaker (innpakningspapir, gratulasjonskort, kalendere, plakater)

Papirforbruk per år for produkter til det nordiske markedet (tonn):
*) Brukes til Miljømerkings hjemmesider. F.eks. ”Trykking av tidsskrifter, kataloger samt reklame- og salgsfremmende materialer”.

Søknadsavgift
Så snart vi har mottatt søknaden vil faktura for søknadsavgiften bli sendt.

Søkerens forpliktelser
Vi har lest og gjort oss kjent med «Regler for svanemerking av produkter», «Avgiftsregler for svanemerking» og
«Retningslinjer for bruk av Svanemerket». Dersom vår søknad om miljømerkelisens innvilges, forplikter vi oss til å
følge disse bestemmelsene samt kriteriene for den aktuelle produktgruppen og øvrige bestemmelser som
miljømerkingsorganisasjonen formidler til oss.

Vi forplikter oss således til å følge det ovennevnte regelverket, noe som bl.a. innebærer:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

å oppfylle gjeldende myndighetskrav vedrørende ytre og indre miljø ved fremstilling og
håndtering av produktet,
å oppfylle myndighetskrav som gjelder produktet i Norden,
å kun benytte miljømerket på produkter som i alle henseende oppfyller kravene i gjeldende
miljømerkingskriterier,
å ikke bruke miljømerket på andre produkter enn dem som omfattes av vår miljømerkelisens,
å ikke parallelt markedsføre samme produkt i Norden, med samme eller til forveksling likt handelsnavn,
med og uten Svanen,
å følge reglene for bruk av miljømerket i henhold til punkt 7 i «Regler for svanemerking av produkter» og i
henhold til «Retningslinjer for bruk av Svanemerket»,
å gi riktig informasjon om miljømerkingens betydning ved markedsføring av miljømerkede produkter i
annonser og annen reklame,
å betale fastsatte avgifter til miljømerkingsorganisasjonen og øvrige kostnader i forbindelse med vår
søknad om miljømerkelisens, herunder kostnader i forbindelse med kontroll og test av miljømerkede
produkter som er foreskrevet i de relevante miljømerkingskriteriene og øvrige bestemmelser,
å komplettere søknaden med dokumentasjon av nasjonale særkrav dersom produkter skal markedsføres i
andre land enn de som var aktuelle på søknadstidspunktet,
å holde miljømerkingsorganisasjonen skadesløs mot erstatningskrav eller annen økonomisk utgift som
påføres miljømerkingsorganisasjonen som følge av skade forårsaket av produkt produsert og/eller solgt av
lisensinnehaveren, herunder inkludert feil og mangler ved selve produktet,
å omgående rapportere til miljømerkingsorganisasjonen produkt- og markedmessige endringer knyttet til
den utstedte lisensen, herunder endringer med hensyn til hvilke nordiske land produktet selges i,
å kun bruke miljømerket så lenge lisensen er gyldig.

Avtale om lisensiert rett til å bruke og påberope seg det nordiske miljømerket Svanen er sluttført
når miljømerkingsorganisasjonen har utstedt lisens.

Søkerens firma/underskrift firmaansvarlig

Navn
Opplysninger om produsenten
Produsentens navn og adresse:

Telefon:

Kontaktperson:

Produksjonssted:

Produsentens forpliktelser
Vi har lest og gjort oss kjent med regelverket ovenfor som denne søknaden henviser til. Som produsent av de
produkter som søkeren anmoder om miljømerkelisens for, forplikter vi oss herved til å fremstille våre produkter i
overensstemmelse med miljømerkingskriteriene for gjeldende produktgruppe. Videre bekrefter vi at gjeldende
myndighetskrav vedrørende indre og ytre miljø er oppfylt ved all fremstilling og håndtering av produktet, samt at
de myndighetskrav som gjelder produktet er oppfylt.

Dato
Produsentens underskrift

Navn

