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Information om att ansöka och att vara licenstagare
Svenska Naturskyddsföreningen har för tillfället tolv kriteriedokument för tolv olika
produktområden. Företag som vill miljömärka en produkt eller en tjänst som det finns
kriterier för ansöker hos Svenska Naturskyddsföreningen om en licens. Kriterierna gäller tills
nästa version träder i kraft dock tidigast efter tre år. Kriterierna uppdateras med jämna
mellanrum.

Dokument
Dokumenten som behövs för att ansöka om Bra Miljöval finns att hämta på webben eller kan
skickas efter från Naturskyddsföreningen. I kriterier framgår vilka krav vi ställer på produkten
eller tjänsten. Licensvillkoren innehåller bl a information om hur produkten får marknadsföras
och vilka avgifter som finns. Det finns också en förlaga för logotypen Bra Miljöval, där det
beskrivs hur logotypen ska se ut. I ansökningshandlingarna fyller den blivande licenstagaren i
de uppgifter Naturskyddsföreningen behöver för att kunna bedöma produkten enligt Bra
Miljöval-kriterierna. Praxisdokument finns för förtydliganden och dispenser.
Kontrollhandlingar ska inte skickas in förrän efterföljande år, men senaste handlingarna finns
så att man kan se hur de ser ut.

Ansökan
Företaget går igenom kriterier, ansökningshandlingar, licensvillkor, praxisdokument och
förlaga för Bra Miljöval-märket och gör en bedömning om produkten eller tjänsten klarar
kraven. Lista med godkända ingredienser, eventuella beräkningsmallar och underhållsplaner
mm finns på webben under respektive produktgrupp. Företaget fyller i
ansökningshandlingarna. För konfidentiell information kan sekretessavtal skrivas. Vid
eventuella frågor kontaktas respektive handläggare. Ansökan och eventuella bilagor skickas
till Naturskyddsföreningen.

Avgifter
När ansökan kommer till Naturskyddsföreningen skickas en faktura för ansökningsavgiften.
Ansökningsavgiften tas ut även om ansökan inte leder till licens. Avgiften täcker kostnaden
för den arbetsinsats som krävs för att bedöma ansökan. Alla ansökande företag ges möjlighet
att komplettera och korrigera sin ansökan om det behövs. I samband med att ansökan
godkänns skickas en faktura ut med den årliga licensavgiften.

Handläggning och godkännande
Ansökan besvaras inom två veckor. Först görs en preliminär bedömning om produkten eller
tjänsten kan bedömas enligt något av Naturskyddsföreningens kriterier. Om produkten eller
tjänsten inte kan bedömas enligt Naturskyddsföreningens kriterier faktureras ej
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ansökningsavgift. Är inte ansökan komplett begärs komplettering eller klargöranden in. Har
inte Naturskyddsföreningen fått respons inom 30 dagar kontaktas det ansökande företaget
igen. Om ansökan godkänns och produkten klarar kraven får Bra Miljöval-märket användas
på produkten och i marknadsföring. En licens och en faktura med den årliga licensavgiften
skickas ut.

Kontroll
Varje år gör licenstagarna en kontroll. Naturskyddsföreningen skickar ut kontrollhandlingar
som företaget fyller i. Kontrollen utförs på lite olika sätt beroende på vilket produktområde
det gäller. Kontrollen är en viktig del i Bra Miljöval-märkningens trovärdighet,
Naturskyddsföreningen lägger därför stor vikt att den genomförs på avtalat sätt. Kontrollen är
ett åtagande som våra licenstagare har enligt avtalet med Naturskyddsföreningen.

Revidering
I första versionen av ett kriteriedokument kan man inte ställa krav på all miljöpåverkan som
en produkt förorsakar under hela sin livstid. Då skulle förmodligen ingen klara kriterierna.
Därför skärps kriterierna ibland. Dels kan kraven som gäller själva produkten skärpas men
man kan också välja att ta med andra aspekter t ex förpackning, underhåll eller energiåtgång.
Vid en kriterieskärpning är uppsägningstiden för licensen minst sex månader.

Tvisthantering
Om en licensansökan för Bra Miljöval har avslagits, eller om en licens blivit indragen eller
någon annan tvist om kanslichefens beslut rörande Bra Miljöval uppkommit kan
licenstagaren/den ansökande välja att begära omprövning av beslutet hos
Naturskyddsföreningens styrelse. Begäran ska göras skriftligt senast fyra veckor efter det att
beslutet lämnats. Endast den juridiska part som haft licensen eller gjort ansökan kan begära
omprövning. I begäran ska anges vilket beslut som ska omprövas, den ändring i beslutet som
begärs och vilka sakliga grunder som åberopas.
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