Ansøgning om Nordisk miljømærkelicens
- Opvaskemidler til håndopvask
Ansøgningen sendes til:

Dato:

Miljømærkning Danmark
application@ecolabel.dk

Oplysninger om ansøger:
Firmanavn (juridisk):

CVR nr.:

Firmanavn (offentligt/web navn):

EAN kode:

Gade, postnummer og by:

Telefon firma:

E-mail firma:

Hjemmeside:

Koordinater (produktionssted):
Længde GPS-X
Bredde GPS-Y

☐ Mikrovirksomhed
Antal ansatte
Samlet omsætning

Licensen søges i egenskab af:
☐ Producent/ejer ☐ Forhandler/importør ☐ Varemærkeejer

Fakturering
E-mailadresse til PDF-faktura:

Faktureringsadresse, postnr. og by (hvis forskellig fra postadresse):

Evt. referencenummer:

Andre informationer i forhold til faktura:

Oplysninger om ansøgningen:
☐ Første ansøgning om Svanemærkede Opvaskemidler til håndopvask (udfyld alle 4 kontaktoplysninger nedenfor)
(udfyld kun ”Sagsansvarlig” nedenfor)
Eller vedrørende en allerede givet licens nr. 5025
☐ Udvidelse (tilføjelse af produkter og/eller handelsnavne)
☐ Fornyelse (til den næste generation af dette kriterie)
☐ Reduktion (fjernelse af produkter og/eller handelsnavne)
☐ Ændring (af fx handelsnavne, recepter, råmaterialer, indhold)

Kontaktoplysninger:
Licensansvarlig:

E-mail:

Telefon:

Sagsansvarlig:

E-mail:

Telefon:

Økonomiansvarlig:

E-mail:

Telefon:

Marketingansvarlig:

E-mail:

Telefon:

Salg: Dette er en ansøgning om licens til Svanemærket, som er gældende i alle nordiske lande. Salg af produkter
forbundet med denne ansøgning skal specificeres for hvert nordisk land.

Produktet/-erne sælges i følgende lande:
☐ Danmark
☐ Sverige
☐ Norge
☐ Finland
☐ Uden for Norden (i følgende lande):

☐ Island

Omsætning: Forventet årlig omsætning af de svanemærkede produkter i det land, hvor der er salg (ved udvidelse og
reduktion angiv kun meromsætning). Angiv valuta: Angiv valuta

Danmark

Sverige

Norge

Finland

Island

Samlet uden for Norden

Oplysninger om produktet/-erne

Med et produkt menes en eller flere varianter med samme egenskab ud fra bl.a. et funktions- og miljøsynspunkt, selvom de
har forskellige farver, betegnelser osv. Samtlige handelsnavne, betegnelser og specifikationer for produktet/-erne skal
opgives per land. Anvend separat bilag, hvis der ikke er nok felter til alle produktnavne.
Produktnavn

1
2
3
4
5
6

Handelsnavn
Danmark

Handelsnavn
Sverige

Handelsnavn
Norge

Handelsnavn
Finland

Handelsnavn
Island

Handelsnavn
uden for Norden

Ansøgers forpligtelser:
Vi er bekendt med Regler for Svanemærkning af produkter, Gebyrregler for Svanemærkning og Retningslinjer
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 parallel 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
Retningslinjer 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 også fejl og mangler ved selve produktet,
omgående at indrapportere til miljømærkeorganisationen, hvis 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, Svanemærket, er gyldig, når
Miljømærkning Danmark har udstedt licens.
Ansøgningen skal underskrives
Ansøgers underskrift (tegningsberettiget):

Navn med blokbogstaver:

E-mail:

Telefon:

Oplysninger om producenten:
Navn, gade, postnummer og by:

Produktionssted (gade, postnr., by og land):

Kontaktperson:

Telefon og e-mail:

Producentens forpligtelse:

Vi er bekendt med kravene ovenfor, til hvilke denne ansøgning henviser. Som producent af de produkter, der
søges miljømærkelicens for, forpligter vi os hermed til at producere vores produkter i overensstemmelse med
miljømærkekriterierne for den aktuelle produktgruppe. Desuden bekræfter vi, at gældende myndighedskrav
vedrørende ydre og indre miljø opfyldes ved al fremstilling og håndtering af produktet, samt at de
myndighedskrav, som gælder produktet, opfyldes.
Dato:
Producentens underskrift:
Navn i blokbogstaver:

