Ansøgning om nordisk miljømærkelicens
- Hotel, Restaurant og Konference

Ansøgning sendes til:
Miljømærkning Danmark
application@ecolabel.dk

Dato:

Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Oplysninger om ansøgeren:
Ansøgers juridiske navn og adresse:

CVR.nr.:
EAN-kode (virksomhedens, gælder Danmark):

Telefon (inkl. landekode):

Kontaktperson:

E-mail:

Tegningsberettiget:

E-mail:

Faktureringsadresse: (hvis anden end ovenfor)

Hjemmeside:

Licensen søges i egenskab af

Estimeret omsætning for det ansøgte område (DKK):

Hotel

Restaurant

Konference

Oplysninger om ansøgning:
Første ansøgning om miljømærkelicens
Produktgruppe/kriteriedokument:
Hotel, Restaurant og Konference (055)
Ansøgers officielle navn:

Ansøgning om
fornyelse af
licens nr.: 5055

Ansøgers forpligtelser:
Vi er bekendt med Regler for Svanemærkning af produkter, Gebyrregler for Svanemærkning og
Retningslinier for brug af Svanemærket. Hvis vores ansøgning om miljømærkelicens bevilges, forpligter vi os
til at følge disse bestemmelser samt de miljømærkekriterier og øvrige bestemmelser, som bliver meddelt
fra miljømærkeorganisationen.
Vi forpligter os således til at følge ovennævnte regler, hvilket bl.a. indebærer:
 at opfylde gældende myndighedskrav vedrørende ydre og indre miljø ved al fremstilling og håndtering af
produktet,
 at opfylde myndighedernes krav, som gælder produktet i Norden,
 kun at benytte miljømærket på produkter, som i alle henseender opfylder kravene i de aktuelle
miljømærkekriterier,
 ikke at anvende miljømærket på andre produkter end dem, som er omfattet af miljømærkelicensen,
 ikke at parallelt markedsføre produkter i Norden med samme, eller til forveksling lignende,
handelsnavne som de miljømærkede,
 at følge reglerne for miljømærkets anvendelse, iht. punkt 7 i Regler for Svanemærkning af produkter og i
Retningslinier for brug af Svanemærket,
 at give rigtig information om miljømærkningens betydning ved markedsføring af miljømærkede
produkter i annoncer og anden reklame,
 at betale fastsatte gebyrer til miljømærkeorganisationen og øvrige omkostninger forbundet med vores
ansøgning om miljømærkelicens, herunder omkostninger i forbindelse med kontrol og test af
miljømærkede produkter, som det kræves i de aktuelle kriterier og andre bestemmelser,
 at supplere ansøgningen med dokumentation om nationale særkrav, hvis produkterne skal
markedsføres i andre lande end dem, som var aktuelle på ansøgningstidspunktet,
 at holde miljømærkeorganisationen skadesløs mod erstatningskrav eller andre økonomiske krav, som
måtte rettes mod denne som følge af skade forårsaget af et miljømærket produkt, som produceres
og/eller sælges af licenshaveren, herunder inkluderet også fejl og mangler ved selve produktet,
 omgående at indrapportere til miljømærkeorganisationen, såfremt der sker produkt- og/eller
markedsføringsmæssige ændringer i den udstedte licens, herunder ændringer i forhold til i hvilket
nordisk land produktet sælges, og
 kun at anvende miljømærket, så længe licensen gælder.
Aftale om ret til at anvende samt henvise til det nordiske miljømærke Svanen er gyldig, når Miljømærkning Danmark
har udstedt licens.

Dato: ____________________________________
_________________________________________
Ansøgers underskrift af tegningsberettiget
_________________________________________
Gentag med blokbogstaver

