Søknad om nordisk miljømerkelisens
Søknad sendes til
Stiftelsen Miljømerking i Norge: post@svanemerket.no
Opplysninger om søkeren
Foretaksnavn og adresse:

MVA/Organisasjonsnummer:
EAN-kode (foretakets, gjelder Danmark):

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

Lisensen søkes i egenskap av

Telefon (inkl. landkode):
E-post:
E-post:
Nettadresse:
E-post for faktura:
Fakturareferanse/annen fakturainfo:
Total omsetning:

Produsent/eier

Antall ansatte:

Forhandler/importør

Opplysninger om søknaden

Produktgruppe/kriteriedokument:
Ny søknad

Utvidelse av lisens nr.:

Fornyelse av lisens nr.:

Endring av lisens nr.:

Omsetning og salgsland

Varen/tjenesten selges i følgende land (sett kryss). Oppgi beregnet omsetning av den svanemerkede
varen/tjenesten i de respektive land hvor dere har salg, angi valuta.

Norge

Finland

Danmark

Island

Sverige

Opplysninger om varen/tjenesten

Utenfor Norden

Med en vare menes en eller flere varianter med samme egenskaper sett bl.a. fra et funksjons- og miljøsynspunkt, selv
om de har ulik farge, betegnelse, osv. Dersom feltene ikke strekker til for alle produktnavnene, bruk eget vedlegg.

Samtlige handelsnavn, betegnelse og spesifikasjon av varen/tjenesten skal oppgis pr. land.
Norge

Finland
Danmark
Island
Sverige
Utenfor Norden

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 på produkter og tjenester». 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 Svanemerket,
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 på produkter og tjenester»,
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 betale lisensavgifter og øvrige kostnader til miljømerkingsorganisasjonen i de nordiske landene der de
lisensierte produktene selges,
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 Svanemerket er
sluttført når miljømerkingsorganisasjonen har utstedt lisens.

Dato
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

