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Producenten årligen skall vidta avseende
Producentens, Produktionsenhetens och
Produktens överensstämmelse med Kriterierna.

1		 Definitioner

2		 Ansökan om Intyg och Intyg

 nsökan om Intyg: Producentens ansökan om
A
Intyg för i ansökan angiven Produktionsenhet,
ifylld på Svenska Naturskyddsföreningens
förtryckta formulär, se Bilaga 3. Notera att
var Ansökan om Intyg endast får avse en (1)
Produktionsenhet.

2.1 	Svenska Naturskyddsföreningen granskar endast
Ansökan om Intyg efter att Avtalet har ingåtts.
2.2 	Svenska Naturskyddsföreningen beviljar
ett Intyg för i Ansökan om Intyg angiven
Produktionsenhet och Produkt om:
		 a) Kriterierna är uppfyllda och

 vtal: Det avtal som ingås mellan Producenten
A
och Svenska Naturskyddsföreningen när en
Producent har inkommit till Svenska Natur
skyddsföreningen med en korrekt ifylld och
undertecknad ansökningshandling. Avtalet består
av dessa villkor, Bilagorna och ansökningshand
ling.

		b) Producenten har betalat ansökningsavgiften
till Svenska Naturskyddsföreningen i enlig
het med punkten 6. Ansökningsavgiften
är en engångsavgift som tillfaller Svenska
Naturskyddsföreningen och som inte återbetalas
till Producenten även om denne återkallar sin
Ansökan om Intyg eller om Intyg inte beviljas.

 ilagor: Bilagorna utgörs av följande vid var tid
B
gällande dokument:
Bilaga 1: Prislista
		 Bilaga 2: Kriterier,
		 Bilaga 3: Ansökan om Intyg.

2.3 	Svenska Naturskyddsföreningen förbehåller sig
rätten att, oaktat bestämmelserna i punkten 2.2,
vägra utfärda Intyg om:
		a) Producenten lämnar felaktiga eller ofullständi
ga uppgifter till Svenska Naturskyddsföreningen;

I ntyg: Det dokument som utfärdas av Svenska
Naturskyddsföreningen för i Ansökan om Intyg
angiven Produkt från Produktionsenheten, om
villkoren enligt detta Avtal är uppfyllda.

		b) Producenten, ett i samma koncern som
Producenten ingående företag eller underle
verantörer vars verksamhet skall omfattas av
Intyget har blivit dömd för ett miljöbrott eller är
föremål för en utredning eller process om even
tuellt
miljöbrott; eller

 riterier: Kriterier fastställda av Svenska
K
Naturskyddsföreningen som Producenten,
Produktionsenheten och Produkten måste upp
fylla för att ett Intyg skall beviljas och kvarstå
 roducent: Den part som ingår Avtalet med
P
Svenska Naturskyddsföreningen och som är
ansvarig för efterlevandet av detsamma.

		c) Producenten tidigare beviljats ett Intyg och
brutit mot för detta Intyg gällande villkor.
2.4 	Efter att ett Intyg har utfärdats, har
Producenten, med beaktande av vad som anförs
i punkten 5, en icke-exklusiv och icke-överlåtel
sebar rätt att vid marknadsföring av Produkten
till licenstagare av elenergi märkt Bra Miljöval,
ange att Produktionsenheten och Produkten har
godkänts av Svenska Naturskyddsföreningen att
ingå i elenergi märkt Bra Miljöval

 rodukt: Elenergi producerad i Produktions
P
enheten.
 roduktionsenhet: Den i Intyget angivna
P
Produktionsenheten i vilken Produkten
produceras.
Revision: De kontroll- och redovisningsåtgärder
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4 		 Kontroll och Revision

2.5 	Information som lämnats till Svenska Natur
skyddsföreningen i samband med Ansökan
om Intyget samt i övrigt, omfattas inte av
sekretesskyldighet och skall inte betraktas som
en företagshemlighet enligt lag (1990:409) om
skydd för företagshemligheter, om inte annat
har avtalats skriftligt mellan parterna. Svenska
Naturskyddsföreningen äger offentliggöra upp
gifter om beviljat Intyg

4.1 	Revisionen skall ske enligt Svenska Naturskydds
föreningens vid var tid gällande instruktioner
och inlämnas inom i instruktionerna föreskri
ven tid. Instruktionerna meddelas Producenten
senast tre månader före sista datum för
Revisionen.4.2
Producenten ansvarar för
att:
		a) Revisionen omfattar de delar av Producentens
verksamhet som berörs av bestämmelserna i
Avtalet,

3		Krav på Producent, Produktionsenhet
och Produkt
3.1 	Producenten är under hela Intygets giltighetstid
ansvarig för att:

		b) kopior av Ansökan om Intyg, Kriterierna
samt Intyg förvaras tillsammans lättillgängligt
hos Producenten,

		a) såväl Producenten, Produktionsenheten
som Produkten uppfyller vid var tid gällande
Kriterier,

		c) Revision omfattar all den verksamhet hos
underleverantörer som har betydelse för Avtalet,
och

		b) ha god kännedom om för Produktionsenheten
och Produkten gällande lagstiftning och eventuella
myndighetsföreskrifter samt tillse att dessa efter
levs,

		d) Producenten har rutiner i sådan ordning att
det är möjligt att kontrollera att bestämmelserna
i Avtalet efterlevs.
4.3 	Om Revision inkommer för sent debiteras en
förseningsavgift om 1 000 kr per påbörjad vecka.

		c) anlitad underleverantör beaktar Avtalets krav
i relevanta delar, varvid Producenten ansvarar
för anlitad underleverantörs arbete såsom för
sitt eget, och

4.4 	Revisionen skall granskas och skriftligen god
kännas av en revisor som skall vara auktoriserad
ledamot av Föreningen Auktoriserade Revisorer,
eller godkänd revisor enligt lagen (1995:528) om
revisorer och förordning (1995:665) om reviso
rer. Godkänd revisor istället för auktoriserad får
endast anlitas i de fall lagstiftaren har godtagit
detta för Producentens ordinarie bokföring.

		d) dokumentera eventuella förändringar eller
händelser inom Producentens eller underleve
rantörs verksamhet, Produktionsenheten eller
Produkten som har eller kan få betydelse för
Avtalet eller Intyget. Vid var sådan förändring
skall Producenten utan dröjsmål skriftligen
underrätta Svenska Naturskyddsföreningen.
3.2

4.5 	Om Producenten är registrerad i annat land
inom Europeiska Unionen än Sverige skall
revisor/revisionsbyrå vara medlem i
The European Federation of Accountants
(FEE). Om Producenten är registrerad i ett
land utanför EU skall revisor eller revisionsbyrå
vara full medlem i International Federation of
Accountants (IFAC) och uppfylla International
Accounting Standards Committee IASC stan
darden.

 roducenten äger inte rätt att utan skriftligt
P
godkännande i förväg av Svenska Naturskydds
föreningen genomföra förändringar i den pro
duktionsprocess i vilken Produkten tillverkas
innebärandes att Produktens uppfyllande av
Kriterier kan åsidosättas.

3.3		 V
 id finansiell försäljning av Produkten skall
eventuella Ursprungsgarantier utfärdade genom
Lag (2006:329) om ursprungsgarantier alltid
medfölja Produkten och får inte säljas separat,
sparas eller användas på annat sätt.

4.6 	Revisionen skall utföras enligt god revisionssed.
		Svenska Naturskyddsföreningen äger rätt att på
egen bekostnad utföra kontroll av Producentens,
Produktionsenhetens och Produktens överens
stämmelse med Kriterierna.
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5 		 Marknadsföring

8.3 	Svenska Naturskyddsföreningen äger rätt att
säga upp Avtalet eller ett eller flera Intyg genom
en skriftlig uppsägning till Producenten med en
uppsägningstid om tolv månader.

		Producenten skall tillse att all marknadsföring
eller kommunikation som hänvisar till Intyget
eller till Svenska Naturskyddsföreningen:

8.4		Svenska Naturskyddsföreningen äger därutöver
rätt att säga upp Intyg eller Avtalet, med ome
delbar verkan om:

		a) inte ger intryck av att avse Producentens övri
ga verksamhet eller produktionsenhet som inte
omfattas av något Intyg. Som exempel på detta
kan anges att Producenten inte får marknads
föra sin egen verksamhet såsom godkänd eller
auktoriserad av Svenska Naturskyddsföreningen,

		a) Producenten bryter mot bestämmelse i detta
Avtal och inte vidtar rättelse därom, om möjligt,
inom trettio dagar från erhållen anmodan; eller
		b) Producenten försätts eller ansöker om att
försättas i konkurs, träder i likvidation, inleder
ackordsförhandlingar eller om Producenten i
övrigt är på obestånd.

		b) inte strider mot Svenska Naturskydds
föreningens ändamål eller policy eller mot
bestämmelserna i gällande rätt,
		c) i största möjliga mån endast riktar sig till
återförsäljare av elenergi och inte till slutkunder,
och

8.5 	Om Svenska Naturskyddsföreningen har miss
tolkat uppgifter från Licenstagaren eller har
gjort fel i sitt utfärdande av Intyg äger Svenska
Naturskyddsföreningen rätt att säga upp ett
Intyg med omedelbar verkan om det framkom
mer att Producenten, Produktionsenheten eller
Produkten inte uppfyller vid var tid gällande
Kriterier och Producenten inte vidtar rättelse
inom trettio dagar från erhållen anmodan.

		d) under inga som helst omständigheter ger
sken av att Producenten, Produkten eller
Produktionsenheten är märkta med Svenska
Naturskyddsföreningens miljömärke Bra
Miljöval.

6 		 Avgifter

8.6 	Svenska Naturskyddsföreningen äger även rätt
att säga upp ett Intyg med omedelbar verkan
om Intyget har utfärdats på felaktiga grun
der, såsom att Producenten har lämnat felak
tiga eller ofullständiga uppgifter till Svenska
Naturskyddsföreningen.

		Producenten skall betala avgifter till Svenska
Naturskyddsföreningen i enlighet med de vid
var tid gällande Prislista.

7 		 Vite
		Om Producenten bryter mot villkoren
avseende marknadsföring i punkten 5 eller om
Producenten, Produkten eller
Produktionsenheten inte uppfyller
Kriterierna skall Producenten till Svenska
Naturskyddsföreningen, utöver eventuellt ska
destånd och annan lagstadgad ersättning, betala
ett vite om femtusen
(5 000) kr per påbörjad vecka som överträdelse
sker. Denna punkt 7 skall äga giltighet mellan
parterna även efter Avtalets upphörande.

9 		 Följderna av en uppsägning
9.1 	Vid en uppsägning av Avtalet upphör alla
Intyg att vara gällande, innebärande bland
annat att Producenten inte längre får hän
visa till Intyg, dvs rätt att ange att Produkten
har erhållit ett godkännande av Svenska
Naturskyddsföreningen och därvid visa upp
Intyget som bevis på detta. Producenten har
inte heller längre rätt att söka nya Intyg innan
så meddelas av Svenska Naturskyddsföreningen.
Vid uppsägning av ett Intyg berörs endast detta
Intyg.

8 		 Giltighetstid och uppsägning

9.2 	Svenska Naturskyddsföreningen har rätt att
offentliggöra att Producenten inte längre inne
har Intyget samt följderna av Intygets upphö
rande.

8.1 	Avtalet och Intyg är giltig från datum för ingå
ende respektive utfärdande och tillsvidare,
dock längst till och med giltighetstiden för
Kriterierna.

9.3		Villkoren rörande vite i punkten 7 skall fortsätta
att vara gällande mellan parterna även efter en
uppsägning av detta Avtal.

8.2 	Producenten äger rätt att säga upp Avtalet eller
ett eller flera Intyg genom en skriftlig uppsäg
ning till Svenska Naturskyddsföreningen med en
uppsägningstid om sex (6) månader.



elenergi

– anläggningsintyg 2009-04-15

10 Ansvarsbegränsning

11.4 	Underlåtenhet av Svenska
Naturskyddsföreningen att hävda sina rättig
heter i enlighet med Avtalet utgör inte ett avvi
kande från dessa, utan de skall kvarstå i full kraft
och effekt.

10.1 	Svenska Naturskyddsföreningen ansvarar endast
för avtalsbrott orsakade av grov vårdslöshet eller
uppsåt från Svenska Naturskyddsföreningens sida.
10.2 	Svenska Naturskyddsföreningen ansvarar inte
för fel eller underlåtenheter vilka är utan bety
delse för Avtalet eller som inte medför annat än
ringa olägenheter för Producenten.

12. Tvist
		Vid tvist angående tolkning eller tillämpning av
Avtalet, Intyg samt därmed sammanhängande
rättsförhållanden, skall svensk lag tillämpas.
Processen skall äga rum vid allmän domstol i
Stockholm.

10.3	Svenska Naturskyddsföreningen ansvarar inte
under några omständigheter för fel orsakade av
felaktig information från Producenten.
10.4 	Svenska Naturskyddsföreningen ansvarar inte
under några omständigheter för
Produktionsenheten eller Produkten. Det
åligger Producenten att hålla Svenska
Naturskyddsföreningen skadelös från anspråk
från tredje man i detta hänseende.
10.5 	Svenska Naturskyddsföreningens skadestånds
ansvar skall aldrig överstiga vad Svenska Natur
skyddsföreningen mottagit från Producenten för
Intyg.
10.6	Svenska Naturskyddsföreningen ansvarar inte
för eventuell skada som kan uppkomma för
Producenten i anledning av att Intyg sägs upp i
enlighet med punkterna 8.3 till och med 8.6

11. Allmänt
11.1 	Avtalet utgör den fullständiga regleringen mel
lan parterna avseende de i Avtalet reglerade
frågorna. Inga andra bestämmelser, villkor eller
ändringar av villkor skall äga tillämplighet mel
lan parterna såtillvida det inte överenskommits
skriftligen mellan parterna.
11.2	Oaktat punkten 11.1 ovan förbehåller sig
Svenska Naturskyddsföreningen rätten att
revidera Kriterierna samt ändra Prislistan.
Producenten blir bunden av en sådan revidering
eller ändring senast tolv (12) månader efter att
densamma har meddelats Producenten eller vid
ett av Svenska Naturskyddsföreningen meddelat
senare datum.
11.3 	Om några villkor eller delar av villkor i Avtalet
av behörig domstol skulle bedömas såsom ogil
tiga eller ej verkställbara, skall det berörda vill
koret fortsätta att gälla med sådana justeringar
som den part som dragit nytta av domstolens
bedömning skäligen kan begära. Denna part
skall anmoda motparten att tillämpa det justera
de villkoret fullt ut. Ogiltiga eller ej verkställbara
villkor påverkar inte giltigheten eller tillämplig
heten beträffande övriga villkor i Avtalet.



