Naturskyddsföreningen | Bra Miljöval

Persontransporter
Ansökan 2011
Denna handling tillsammans med Bilaga A är en Ansökan om
Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med
Licensvillkoren för nedan angiven Produkt.

Naturskyddsföreningens anteckningar

Ansökan skickas till:
Naturskyddsföreningen
Norra Allégatan 5
413 01 Göteborg

Produktens namn

Ankom

2011:C
Bilaga A ankom

Ansökningsnummer

Ansökande företag (i avtalet kallad Licenstagaren)
Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Land

Telefon

E-post

Webbplats

Fax

Kontaktperson
Namn

Befattning

E-post

Telefon

Mobil

Licenstagarens revisor
Företagsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Befattning

E-post

Telefon

Mobil
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Om ansökande företag köper in transporttjänster som ska ingå i licensen, fyll i ett avsnitt av Producerande
företag för varje leverantör av transporttjänst.

Producerande företag 1 (om annan än Licenstagaren)
Företagsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Adress

Postadress

E-post

Webbplats

Land

Producerande företag 2 (om annan än Licenstagaren)
Företagsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Adress

Postadress

E-post

Webbplats

Land

Producerande företag 3 (om annan än Licenstagaren)
Företagsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Adress

Postadress

E-post

Webbplats

Land

Producerande företag 4 (om annan än Licenstagaren)
Företagsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Adress

Postadress

E-post

Webbplats

Land
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Licensen:
 ska gälla från datum för utfärdande
 ska INTE gälla från utfärdandedatum, utan tidigast från:

Licenstagaren:
1. garanterar härmed att den information som lämnas till Svenska Naturskyddsföreningen i Ansökan är korrekt,
2. garanterar härmed att Licenstagaren äger full och oinskränkt rätt att förfoga över Produkten i den utsträckning som krävs för
fullgörande av Licensvillkoren,
3. förpliktigar sig att följa Licensvillkoren och erlägga Ansökningsavgift,
4. accepterar att Ansökningsavgiften inte återbetalas,
5. förpliktigar sig att inte marknadsföra eller sälja Produkten med Bra Miljöval innan Licens beviljats, samt
6. accepterar att de vid var tid gällande praxisdokumenten utgivna av Svenska Naturskyddsföreningen ska vara vägledande för
tolkningen av Kriterierna samt Licensvillkoren.
Genom att underteckna Ansökan intygar Licenstagaren att densamma tagit del av och godkänt ovanstående punkter samt
nedan angivna handlingar:

•

Ansökan Persontransporter 2011:C

•

Allmänna villkor 2011-04-07

•

Särskilda villkor Persontransporter 2011-06-07

•

Kriterier Persontransporter 2011:1

•

Praxisdokument

•

Förlaga Bra Miljöval – användning av märket Bra Miljöval

Undantag: Om Ansökan gäller en ändring av en produkt märkt med Bra Miljöval gäller de förut undertecknade Licensvillkoren.

Ort och datum

Företagets firmatecknare

Namnförtydligande
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A Uppgifter om produkten
A1 Ansökan gäller:


Ny produkt
Detta är en Ansökan för en helt ny Produkt med
 Eldrivna transportmedel, fyll i avsnitt A, B, C, E, F samt bilaga A
 Transportmedel med förbränningsmotor, fyll i avsnitt A, B, C, D, F samt bilaga A
 Kombination av transportmedel med båda eldrivna transportmedel och transportmedel med förbränningsmotor, fyll i
samtliga avsnitt samt bilaga A
 Övriga transportmedel, fyll i samtliga avsnitt samt bilaga A



Ändring i Produkt märkt med Bra Miljöval
Detta är en Ansökan om ändring av en tidigare godkänd Produkt.
Licenstagare



Licensnummer



Utökning av antalet transportsystem i Produkten, fyll i avsnitt A, B, C, D, E, F samt bilaga A



Ändring av transportmedlets egenskaper:



Annan ändring, ange:

Ändrad licenstagare
Detta är en Ansökan för en tidigare godkänd Produkt
 Kopia på överlåtelsehandling eller annat som styrker överlåtelsen bifogas Ansökan
 Ändring av licenstagarens firmanamn
Nytt firmanamn



Licensnummer

Sammanslagning av två eller flera licenstagare
Licenstagare

Licensnummer

Licenstagare

Licensnummer

Licenstagare

Licensnummer

Licenstagare

Licensnummer
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A2 Varukännetecken
Ange vad företaget kallar den Produkt som licensen för Bra Miljöval ska gälla för. Detta produktnamn (varukännetecken) ska
användas vid försäljning och marknadsföring av Produkten.
Varukännetecken

A3 Grund för ansökningsavgiftens storlek
Antal typer av transportmedel och antal drivmedel som ingår i definitionen av Produkten ligger till grund för
ansökningsavgiftens storlek. För definitioner se Kriteriedokumentet.
Ansökningsavgiften är 4000 SEK samt
•

2000 SEK per typ av transportmedel

•

2000 SEK per typ av drivmedel
Antal

Summa

Grundavgift

4000 SEK

Antal typer av transportmedel á 2000 SEK:

Antal typer av drivmedel á 2000 SEK:

Total ansökningsavgift

A4 Grund för licensavgiftens storlek
Den fasta Licensavgiften uppgår till 5000 SEK per år.
Den rörliga delen av Licensavgiften beräknas utifrån Produktens prognosticerade transportarbete i personkilometer per år. Se
bilaga 1 i kriterierna för beräkningsmetod.
Fast Licensavgift

5000 SEK
Antal personkilometer upp till 1 miljard Personkilometer

Rörlig Licensavgift, SEK (0,0001 SEK/pkm)

Antal personkilometer överstigande 1 miljard Personkilometer

Rörlig Licensavgift, SEK (0,00007 SEK/pkm)

Summa
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A5 Grund för miljöfondens storlek
Utöver den fasta och rörliga Licensavgiften skall pengar avsättas till en fond for transportrelaterade miljöprojekt.
Fondavsättningen skall motsvara minst 25 % av den rörliga Licensavgiften.
Total rörlig licensavgift

Fondavsättning, 25 % av den rörliga Licensavgiften

A6 Sammansättning och geografisk utsträckning
Omfattning
 Företagsinternt transportsystem
 Externt, kommersiellt transportsystem
Sammansättning
 Samtliga resetjänster som saluförs under varumärket, bifoga linjekarta
 Enskild linje, namn på linjen:
från ort:
till ort:
 Flera linjer, bifoga linjekarta och markera ingående linjer.
 Flexibel resetjänst (där det inte finns en specifik linje t.ex. taxi, hyrbil, bilpool)
Geografisk utsträckning
 Lokalt transportsystem, ange ort:
 Regionalt transportsystem, ange region:
 Nationellt transportsystem, ange land:
 Internationellt transportsystem, ange länder:
Ytterligare information angående transportsystemets karaktär (eventuella avvikelser från det som angivits ovan etc.):

A7 Miljöprestanda för produkten
 Bifoga Bilaga A med alla data angående energianvändning, koldioxid- och kväveoxidutsläpp

A8 Ersättningstrafik
Beskriv hur ersättningstrafik anordnas, t.ex. vilka miljökrav ställs på ersättningstrafik, vilka leverantörer har ni avtal med. Bifoga gärna en bilaga.
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B Avsättning till fond för transportrelaterade miljöprojekt
För alla persontransportprodukter märkta med Bra Miljöval skall medel avsättas motsvarande minst 25 % av den rörliga
licensavgiften i SEK. Avsättning till fonderna regleras i efterhand i samband med revision. Mer information om fonden
finns i kriteriernas Bilaga 2.
! Avser att avsätta medel i Naturskyddsföreningens fond för transportrelaterade miljöprojekt.
! Avser att ha en fond i egen regi (samtliga projekt skall godkännas av Naturskyddsföreningen)
Kontaktperson

Befattning

E-post

Telefon

Mobil

C Energibärare
Beskriv hur licenstagaren arbetar för ökad kännedom om ursprung och miljöprestanda för de energibärare som används i
produkten. (För el är kunskapen om ursprung och miljöprestanda verifierat genom ursprungsgarantier och märkningar och
information nedan behöver därför inte ges.) Bifoga handlingar som styrker arbetet.
Beskriv vad som gjorts och vad som planeras

D El
D1 Elursprung
Ange samtliga typer av el som används i den märkta produkten.
Typ av el (Bra Miljöval, Vattenkraft, Vindkraft mm)

Elleverantör

D2 Intyg om ursprung
Bifoga ursprungsgaranti eller motsvarande som visar att alla el härstammar från förnybara energikällor varav minst 50 % av
elen är märkt med Bra Miljöval.
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E Drivmedel
E1

Typ av drivmedel
Ange samtliga typer av drivmedel som används i den märkta produkten.
Typ av drivmedel

Leverantör

Ursprung

F Transportmedel
Kryssa i rutan för det eller de krav som har valts, samt bifoga handlingar som styrker att kravet uppfylls.
! Enbart miljömärkt tvål, toalettpapper och handdukspapper används på transportmedlens toaletter
! Enbart miljömärkta rengöringsmedel skall användas vid städning ombord på transportmedlen
! Avfallshantering med källsorteringsmöjligheter för minst tre fraktioner finns ombord på transportmedlen på minst en
plats per vagn/buss
! Minst 50 % av all mat och dryck som säljs ombord på transportmedlet är ekologisk
! Enbart miljömärkta och/eller av TRB Sverige rekommenderad hydraulolja, smörjmedel och spolarvätska används
! Enbart miljömärkta tvättanläggningar används för tvätt av transportmedlen.
Eventuell ytterligare information angående det/de valda kraven. (Ex specificera om olika krav har valts för olika transportmedelstyper)

G Miljöpolicy
! Licenstagaren har en av företagsledningen fastställd miljöpolicy, miljöpolicyn bifogas ansökan

H Bilagor som skall bifogas ansökan
! A6 - Linjekarta (om tillämpligt)
! A7 - Bilaga A
! D2 - Ursprungsgaranti eller motsvarande intyg
! F - Handlingar som styrker att krav enligt F uppfylls
! G - Miljöpolicy

8

