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1. 		 Definitioner
		Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens,
ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen
angivet ansökningsformulär.
		
Ansökningsavgift: Den avgift som
Licenstagaren skall erlägga till Svenska
Naturskyddsföreningen för att Ansökan skall
prövas.
		Bra Miljöval: Samlingsbegrepp för de kännetecken som får användas och de hänvisningar
som får göras enligt föreliggande Licens, innefattande Svenska Naturskyddsföreningens
kännetecken – Märket Bra Miljöval, ordmärkena Bra Miljöval och Good Environmental
Choice samt information om Svenska
Naturskyddsföreningens miljöarbete och
Produktens överensstämmelse med Kriterier.
		
Märket Bra Miljöval: De figurmärken vilka
ingår i Bra Miljöval och vars nuvarande utformning framgår av Bra Miljöval Förlaga.
		Instruktioner: Svenska Naturskyddsföreningens
krav på Revision.
		Kriterier: De kriterier fastställda av Svenska
Naturskyddsföreningen som Produkten måste
uppfylla för att Licens skall beviljas och bestå.
		Licens: Licenstagarens icke-exklusiva rätt att i
sin näringsverksamhet använda Bra Miljöval i
enlighet med Licensvillkoren.
		Licensavgift: Den avgift som Licenstagaren skall
betala till Svenska Naturskyddsföreningen för
Licensen.

		Licensvillkor: De villkor, bestående av dessa
Allmänna Villkor och Särskilda Villkor, som
reglerar hur Licenstagaren skall ansöka om
Licens och hur Licensen får brukas.
		
Produkten: Den vara, tjänst eller verksamhet
som anges i Ansökan och som Licenstagaren
ansöker om Licens för.
		
Revision: Den årliga granskning som en revi-

sor skall göra av Licenstagarens efterlevnad av
Licensvillkoren.

		
Särskilda Villkor: Särskilda regler anpassade till
respektive produktkategori.
		Definitionerna i dessa Allmänna Villkor gäller för
Licensvillkoren och kan återges både i singular och
plural utan att innebörden enligt ovan påverkas.

2 		 Rättigheterna till Bra Miljöval
	
Genom att inkomma med Ansökan tillerkänner
Licenstagaren Svenska Naturskyddsföreningens
ensamrätt till Bra Miljöval. Vidare förbinder sig
Licenstagaren att inte under Licenstiden eller
därefter, direkt eller indirekt, bestrida Svenska
Naturskyddsföreningens ensamrätt till Bra
Miljöval.

3 		 Prövning och beviljande av Licens
3.1 	Varje Ansökan får endast omfatta en Produkt.
3.2 	Svenska Naturskyddsföreningen beviljar en
Licens för angiven Produkt till Licenstagaren,
om Licenstagaren:
		a) på ett korrekt sätt har inkommit till Svenska
Naturskyddsföreningen med Ansökan och därigenom accepterat Licensvillkoren,

		Licenstagaren: Den som ansöker om Licens och
vars kontaktuppgifter uppges i Ansökan.

		b) betalar Ansökningsavgiften till Svenska
Naturskyddsföreningen enligt bestämmelserna i
de Särskilda Villkoren, och

		
Licenstid: Den tid som löper från det att Licens
beviljas till dess att Licensen upphör att gälla i
enlighet med Licensvillkoren.

		c) visar att Produkten uppfyller kraven enligt
Kriterierna.
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3.3 	Om Licens beviljas skall Svenska
Naturskyddsföreningen inom skälig tid offentliggöra uppgifter om beviljad Licens i ett register
som är tillgängligt för allmänheten.
3.4 	Svenska Naturskyddsföreningen förbehåller sig
rätten att, oaktat bestämmelserna i punkten 3.2,
vägra bevilja Licens om Licenstagaren:
		a) lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter
till Svenska Naturskyddsföreningen i, eller i
anslutning till, Ansökan;
		b) har blivit dömd för ett miljöbrott eller är föremål för en utredning eller process om eventuellt
miljöbrott;
		c) har vidtagit marknadsföringsåtgärd med
användning av miljöargument medförande fällande dom i Marknadsdomstolen
eller ett kritiskt uttalande från Stiftelsen
Reklamombudsmannen;
		d) i sin näringsverksamhet har använt Bra
Miljöval eller andra hänvisningar till Svenska
Naturskyddsföreningen i strid med gällande rätt;
		e) har innehaft, eller innehar, en Licens och brutit mot vid tiden gällande licensvillkor; eller
		f) är ett koncernbolag i ett moder- och dotterbolagsförhållande enligt Aktiebolagslagen
(2005:551), och något av bolagen i koncernen
har vägrats Licens eller om det föreligger något
skäl till varför de kan vägras Licens enligt denna
punkten 3.4.
3.5 	Om Svenska Naturskyddsföreningen inte beviljar en Licens till Licenstagaren på grund av brister i punkten 3.2 eller enligt punkten 3.4 a), har
Licenstagaren trettio (30) dagar på sig att vidta
rättelse efter skriftlig anmodan från Svenska
Naturskyddsföreningen. Om rättelse inte vidtas
inom denna period beviljas inte Licens.
3.6 	Oaktat vad som anges ovan förbehåller sig
Svenska Naturskyddsföreningen rätten att inte
bevilja en Licens för Produkt som strider mot
Svenska Naturskyddsföreningens arbete och
policy.
3.7 	Licenstagaren äger, i enlighet med bestämmelserna i punkten 20 nedan, rätt att
begära omprövning av ett beslut av Svenska
Naturskyddsföreningen att inte bevilja Licens.
3.8 	Ansökningsavgiften är en engångsavgift som
tillfaller Svenska Naturskyddsföreningen och
som inte återbetalas till Licenstagaren, även om
denne återkallar sin Ansökan eller om Licens
inte beviljas.
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3.9 	Svenska Naturskyddsföreningen äger rätt att på
egen bekostnad utföra kontroll av Produktens
överensstämmelse med Licensvillkoren hos
Licenstagaren. Rättigheten att utföra denna
kontroll skall äga fortsatt giltighet två (2) år efter
utgången av Licenstiden, såtillvida behov av
kontroll uppenbart inte föreligger.

4 		 Licensavgift
		Licenstagaren skall betala avgifter, inkluderade
Ansökningsavgift och Licensavgift, till Svenska
Naturskyddsföreningen i enlighet med de
Särskilda Villkoren.

5 		 Kvalitativa krav
5.1

Licenstagaren skall:

		a) uppfylla gällande lagstiftning och myndighetskrav avseende yttre och inre miljö samt
arbetsmiljö,
		b) ansvara för att Produkten vid var tid uppfyller
kraven i Kriterierna,
		c) dokumentera eventuella förändringar eller
händelser inom Licenstagarens verksamhet
eller avseende Produkten som har eller kan få
betydelse för Licensen. Vid sådan förändring
skall Licenstagaren utan dröjsmål skriftligen
underrätta Svenska Naturskyddsföreningen om
förändringens art,
		d) på egen bekostnad lämna ut information och vidta de åtgärder Svenska
Naturskyddsföreningen efterfrågar för
att säkerställa att Licenstagaren uppfyller
Licensvillkoren, inkluderande intyg från revisor
enligt bestämmelserna om Revision nedan, och
		e) ansvara för att anlitad underleverantör eller annan anlitad tredje man beaktar
Licensvillkoren i de delar som är relevanta
för Licensen. Licenstagaren skall till Svenska
Naturskyddsföreningen rapportera om eventuella förändringar eller händelser som inträffar
hos anlitad underleverantör som har eller kan få
betydelse för Licensen.

6 		Licens, återgivande av Märket Bra
Miljöval och marknadsföringsregler
6.1 	Efter beviljande av Licens är Licenstagaren
berättigad att, i enlighet med Licensvillkoren,
använda Bra Miljöval och hänvisningar till detsamma vid marknadsföring och försäljning av
Produkten.
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6.2

 ärket Bra Miljöval skall återges som det är
M
avbildat på vid var tid gällande förlaga utgiven av
Svenska Naturskyddsföreningen. Utformningen
av Märket Bra Miljöval får inte på något sätt förändras eller förvanskas. Vidare är det inte tillåtet
att lägga till text eller symboler i eller i omedelbar anslutning till Märket Bra Miljöval.

6.3 	Märket Bra Miljöval får inte återges negativt
(inverterat) eller i andra färger än vad som anges
i gällande förlaga.
6.4 	Märket Bra Miljöval skall placeras väl synligt
och på relevant ställe så att det är otvetydigt vad
märkningen avser.
6.5

Licenstagaren ansvarar för att:

		a) arean av märket Bra Miljöval inte understiger
två (2)% av tryckytans area, och
		b) all text i, eller i anslutning till, Märket Bra
Miljöval återges i sådant format att även den
mest finstilta texten är läsbar vid normala förhållanden.
		Undantag från bestämmelsen i punkten 6.5 kan
dock meddelas för användning av Märket Bra
Miljöval på mycket små eller mycket stora förpackningar, biljetter, skyltar eller liknande.
6.6 	Licenstagaren skall vid all marknadsföring och
försäljning av Produkten, ansvara för att:
		a) Produkten är märkt med Märket Bra Miljöval
och att Bra Miljöval endast används och hänvisas till i enlighet med Licensvillkoren,
		b) Produkten i övrigt marknadsförs eller säljs
endast under det varunamn eller den beteckning
som omfattas av Licensen,
		c) marknadsföringen eller försäljningen inte ger
intryck av att avse produkter eller sådan del av
Licenstagarens verksamhet som inte omfattas av
Licensen,
		d) marknadsföringen eller försäljningen inte ger
intryck av att Produkten inte uppfyller gällande
Kriterier,
		e) marknadsföringen eller försäljningen inte
strider mot Svenska Naturskyddsföreningens
ändamål eller policy eller mot bestämmelser i
gällande rätt, och
		f) andra uttryck, symboler eller märken som
hänvisar till Produktens miljöegenskaper uppfyller följande krav:
		 - ej är förväxlingsbara med Bra Miljöval,
		 - administreras av ett oberoende miljömärk		
		ningsorgan,

		 - baseras på relevanta miljökriterier som är all		
		 mänt tillgängliga och uppställda i förväg och
		 - är direkt relevanta för Produkten och 			
		 Produktens marknad.
6.7 	All information om, eller hänvisningar till, Bra
Miljöval på Produkten, i marknadsföringsmaterial, kataloger, varuprover, etc. skall vara förenlig
med Svenska Naturskyddsföreningens vid var
tid gällande riktlinjer.

7 		 Revision
7.1 	Om inte annat anges i Särskilda Villkor skall
Licenstagaren självmant och årligen kontrollera och för Svenska Naturskyddsföreningen
redovisa Produktens överensstämmelse med
Licensvillkoren. Kontrollen skall granskas och
skriftligen godkännas av en revisor genom en
Revision. Revisionen skall ske enligt Svenska
Naturskyddsföreningens Instruktioner och
inlämnas inom i Instruktionerna föreskriven tid.
Instruktionerna meddelas Licenstagaren senast
tre (3) månader före sista datum för Revisionen.
7.2 	Licenstagaren ansvarar för att:
		a) Revisionen omfattar de delar av
Licenstagarens verksamhet som berörs av
bestämmelserna i Licensvillkoren,
		b) kopior av Ansökan, Licensvillkoren samt
Licensen förvaras tillsammans lättillgängligt hos
Licenstagaren,
		c) Revision kan genomföras hos underleverantörer, avseende allt av betydelse för Licensen, och
		d) Licenstagaren har ekonomisystem och rutiner
i sådan ordning att det är möjligt att kontrollera
att bestämmelserna i Licensvillkoren efterlevs.
7.3 	Revisionen skall följa god revisorssed och
genomföras i enlighet med instruktionerna.
7.4		 V
 id försenad Revision debiteras en förseningsavgift om 1000 kr per påbörjad vecka.
7.5		 R
 evisor enligt punkten 7.1 skall vara ledamot
i Far och auktoriserad revisor eller godkänd
revisor med revisorsexamen. Godkänd revisor
utan revisorsexamen får endast anlitas i de fall
lagstiftaren har godtagit detta för Licenstagarens
ordinarie bokföring.
7.6 	Om Licenstagaren är registrerad i annat land
inom den Europeiska Unionen än Sverige,
skall revisor/revisionsbyrå vara medlem i The
European Federation of Accountants (FEE).
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Om Licenstagaren 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 standarden.
7.7 	Bestämmelserna i denna punkten 7 skall äga
fortsatt giltighet två (2) år efter utgången av
Licenstiden, såtillvida behov av Revision uppenbart inte föreligger.

8 		 Licenstid
		Licensen gäller tillsvidare, dock längst till och
med utgången av giltighetstiden för Kriterierna.

9 		 Uppsägning av Licensen
9.1 	Licenstagaren äger rätt att, med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt,
när som helst skriftligen meddela Svenska
Naturskyddsföreningen att Licensen sägs upp.
Uppsägningstiden för Licenstagarens uppsägning av Licensen är sex (6) månader räknat
från datum från när uppsägningshandlingen är
Svenska Naturskyddsföreningen tillhanda.
9.2 	Svenska Naturskyddsföreningen äger rätt att
säga upp Licensen om:
		a) Kriterier eller väsentliga delar av
Licensvillkoren revideras;
		b) avgränsningar för kriteriebedömda produkter
förändras med följden att Produkten inte längre
tillhör någon kriteriebedömd grupp;
		c) miljömärkningsarbetet för den produktgrupp
där Produkten ingår avslutas; eller
		d) det visar sig att Produkten enligt nya
vetenskapliga fakta inte uppfyller de krav
som Svenska Naturskyddsföreningen ställer i
Kriterierna.
9.3 	Svenska Naturskyddsföreningens uppsägning av
Licensen i enlighet med punkten 9.2 ovan, skall
ske skriftligen och sändas till Licenstagarens
senast uppgivna adress. Uppsägningstiden för
Svenska Naturskyddsföreningens uppsägning av
Licensen är minst sex (6) månader räknat från
det månadsskifte som inträffar närmast efter det
att uppsägningshandlingen är Licenstagaren tillhanda.
9.4 	Om Svenska Naturskyddsföreningen säger
upp Licensen enligt punkten 9.2 d), har
Licenstagaren under trettio (30) dagar rätt att
inkomma med ändringar och kostnadsfritt få
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Produkten provad igen. Om Produkten godkänns vid denna provning skall uppsägningen
vara utan verkan.
9.5 	Licenstagaren äger, i enlighet med bestämmelserna i punkten 20 nedan, rätt att
begära omprövning av ett beslut av Svenska
Naturskyddsföreningen att säga upp Licensen i
enlighet med denna punkt.
9.6 	Om Licensen sägs upp enligt denna punkten 9
skall Licenstagaren betala Licensavgift under
uppsägningstiden, oavsett vilken part som säger
upp Licensen. Vid efterföljande Revision skall
Licensavgiften slutligt regleras.

10 	Uppsägning med omedelbar verkan
10.1 	Svenska Naturskyddsföreningen har rätt att säga
upp Licensen med omedelbar verkan om:
		a) Licenstagaren eller av denne anlitad underleverantör väsentligen bryter mot Licensvillkoren;
		b) Licenstagaren försätts eller ansöker om att
försättas i konkurs, träder i likvidation, inleder
ackordsförhandlingar eller om Licenstagaren i
övrigt är på obestånd; eller
		c) parternas fullgörelse väsentligen förhindras
under en sammanhängande tid av mer än två
(2) månader till följd av omständigheter enligt
punkten 16.6 nedan.
10.2 	Vid uppsägning enligt punkten 10.1 a) och b)
skall samtliga inbetalda Licensavgifter tillfalla
Svenska Naturskyddsföreningen. Licenstagaren
skall vidare betala eventuell återstående
Licensavgift som fastställs vid efterföljande
Revision.
10.3 	Licenstagaren äger, i enlighet med bestämmelserna i punkten 20 nedan, rätt att
begära omprövning av ett beslut av Svenska
Naturskyddsföreningen att säga upp Licensen i
enlighet med denna punkt.

11 	Användningsförbud efter Licenstiden
		Efter Licenstidens utgång, får Licenstagaren
inte utan skriftligt tillstånd från Svenska
Naturskyddsföreningen använda eller hänvisa
till Bra Miljöval. Detta innebär bland annat att
Bra Miljöval varken får användas eller hänvisas
till vid marknadsföring, försäljning eller distribution av Produkten eller att Licenstagaren
på annat sätt får sprida Produkten eller informationsmaterial, såsom broschyrer, hemsidor
eller mediareklam, med användning av eller
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hänvisning till Bra Miljöval, utan Svenska
Naturskyddsföreningens skriftliga tillstånd.

12 	Offentliggörande om uppsägning av
Licens
		Efter uppsägning av Licensen har Svenska
Naturskyddsföreningen rätt att offentliggöra att
Licenstagaren inte längre har rätt att använda
Bra Miljöval. Om uppsägning av Licensen sker i
enlighet med punkten 10 a) eller b), har Svenska
Naturskyddsföreningen rätt till skälig ersättning
från Licenstagaren för detta offentliggörande.

13 Ändringar
		Svenska Naturskyddsföreningen äger, oaktat punkten 17.1, rätt att genomföra mindre
ändringar av Licensvillkoren, inkluderande
rätten att ändra de avgifter som skall erläggas
i enlighet med de Särskilda Villkoren. Svenska
Naturskyddsföreningen skall i god tid och senast
sex (6) månader i förtid skriftligen meddela
Licenstagaren om ändringarna för att ändringarna ifråga skall bli gällande mellan parterna.

14 Skadestånd
		Part som bryter mot bestämmelse i
Licensvillkoren skall, med reservation för
bestämmelserna om ansvarsbegränsning under
punkten 16, ersätta den skadelidande parten för
all skada som har uppkommit.

15 Vite
		Om Licenstagaren använder Bra Miljöval i strid
med Licensvillkoren, skall Licenstagaren till
Svenska Naturskyddsföreningen, utöver skadestånd och ersättning för eventuellt varumärkesintrång, betala ett vite om femtusen (5 000)
kr per påbörjad vecka som överträdelse sker.
Denna punkten 15 skall äga giltighet mellan
parterna (1) efter Ansökan inkommit, oavsett
om Ansökan återkallas eller Licens i övrigt inte
beviljas, (2) under Licenstiden och (3) efter
Licensens upphörande.

16 Ansvarsbegränsning
16.1 	Svenska Naturskyddsföreningen ansvarar endast

för avtalsbrott orsakade av grov vårdslöshet eller
uppsåt från Svenska Naturskyddsföreningens
sida.

16.2	Svenska Naturskyddsföreningen ansvarar inte
för fel eller underlåtenheter vilka är utan betydelse för Licensen eller som inte medför annat
än ringa olägenheter för Licenstagaren.
16.3	
Svenska Naturskyddsföreningen ansvarar inte
under några omständigheter för fel orsakade av
felaktig information från Licenstagaren.
16.4	Svenska Naturskyddsföreningen ansvarar inte
under några omständigheter för Produkten som
Licenstagaren, eller dess underleverantörer,
producerar, marknadsför eller försäljer med
Bra Miljöval. Det åligger Licenstagaren att hålla
Svenska Naturskyddsföreningen skadelös från
anspråk från tredje man i detta hänseende.
16.5	Svenska Naturskyddsföreningens skadeståndsansvar skall aldrig överstiga vad Svenska
Naturskyddsföreningen mottagit för Licensen.
16.6	Om fullgörandet av något av parternas åtaganden enligt Licensvillkoren förhindras av
oförutsedda omständigheter vilka parterna inte
kan råda över, som betydande arbetskonflikt,
krig, mobilisering eller militärinkallelser av
större omfattning, rekvisition, valutarestriktioner, uppror, upplopp, inskränkningar ifråga
om drivkraft, allmän knapphet på transporter,
varor, energi eller fel eller försening i leveranser
från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, skall avvikelse från
Licensvillkoren beroende på sådan oförutsedd
händelse innebära befrielsegrund från ersättning och andra påföljder enligt Licensvillkoren.
16.7	Part som åberopar omständigheter enligt punkten 16.6, skall omedelbart och skriftligen underrätta motparten om uppkomst av ovan angiven
händelse liksom dess upphörande.

17 Allmänt
17.1 	Licensvillkoren utgör den fullständiga regleringen mellan parterna avseende de i
Licensvillkoren reglerade frågorna. Inga andra
bestämmelser, villkor eller ändringar av villkor
skall äga tillämplighet mellan parterna såtillvida
det inte överenskommits skriftligen mellan parterna.
17.2 	I den mån motstridiga klausuler eller regleringar
skulle visa sig förekomma i Licensvillkoren och
senare skriftligen upprättat avtal, skall det senare
avtalet äga tolkningsföreträde.
17.3 	Om några villkor eller delar av villkor i
Licensvillkoren av behörig domstol bedöms
ogiltiga eller ej verkställbara, skall det berörda
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villkoret 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
justerade villkoret fullt ut. Ogiltiga eller ej
verkställbara villkor påverkar inte giltigheten
eller tillämpligheten beträffande övriga villkor i
Licensvillkoren.
17.4 	Alla avgifter som skall erläggas till Svenska
Naturskyddsföreningen enligt Licensvillkoren är
angivna som de totala belopp som skall betalas
eftersom Svenska Naturskyddsföreningen är
momsbefriad.
17.5 	Betalningsvillkor för alla fakturor från
Svenska Naturskyddsföreningen är tjugo
(20) dagar netto, eller annan av Svenska
Naturskyddsföreningen på var faktura angiven
längre tid. Vid utebliven betalning utgår ränta
enligt 6 § räntelagen intill dess att full betalning
erlagts.
17.6 	Alla rubriker i Licensvillkoren är angivna enbart
i syfte att underlätta läsningen och skall på intet
sätt påverka tolkningen av bestämmelserna i
Licensvillkoren.
17.7 	Underlåtenhet av Svenska Naturskydds
föreningen att hävda sina rättigheter i enlighet
med Licensvillkoren utgör inte ett avvikande
från dessa, utan de skall kvarstå i full kraft och
effekt.
17.8 I nformation som lämnats till Svenska
Naturskyddsföreningen i samband med
Ansökan och under Licenstiden 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.
17.9 	“Med ”år”, ”månad” och ”vecka” i Licensvillkoren
avses kalenderår, kalendermånad respektive
kalendervecka.

18 Meddelanden
18.1 	Alla meddelanden beträffande Licensen och
Licensvillkoren skall göras skriftligen och sändas till motparten på den adress som senast
meddelats parten i detta syfte. Meddelanden kan
lämnas genom:
		a) bud. Om det kan visas att leverans skett, skall
meddelandet anses ha kommit motparten till
handa vid tidpunkt för leverans;
		b) rekommenderat brev. Meddelandet skall
anses ha kommit motparten tillhanda senast tio
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(10) dagar efter avsändande; eller
		c) telefax. Om en lyckad sändningsrapport med
rätt telefonnummer kan visas skall meddelandet anses ha kommit motparten tillhanda nästa
arbetsdag.
18.2 	Meddelanden kan lämnas på annat sätt om det
kan visas att motparten mottagit meddelandet
eller om detta bekräftas av motparten.

19 Överlåtelse
		Licens får inte överlåtas utan skriftligt medgivande av Svenska Naturskyddsföreningen.

20 Begäran om omprövning av beslut
		Om Svenska Naturskyddsföreningen inte beviljar en Licens eller om en Licens sagts upp kan
Licenstagaren välja att begära omprövning av
Svenska Naturskyddsföreningens beslut hos
Svenska Naturskyddsföreningens riksstyrelse.
		Begäran om omprövning skall göras
skriftligt och inkomma till Svenska
Naturskyddsföreningen senast trettio (30) dagar
efter det att det ursprungliga beslutet kommit
Licenstagaren tillhanda. I begäran skall anges
vilket beslut som skall omprövas, den ändring
i beslutet som begärs och vilka sakliga grunder
som åberopas.
		Vid en begäran om omprövning av ett
beslut av Svenska Naturskyddsföreningen
att säga upp en Licens med omedelbar verkan i enlighet med punkten 10 ovan, skall
Svenska Naturskyddsföreningens ursprungliga beslut gälla intill dess att Svenska
Naturskyddsföreningens riksstyrelse eventuellt
ändrar detta beslut.

21 Tvist
		Vid tvist angående tolkning eller tillämpning
av Licensvillkoren, Licensen samt därmed sammanhängande rättsförhållanden, skall svensk lag
tillämpas. Processen skall äga rum vid allmän
domstol i Stockholm.
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SÄRSKILDA VILLKOR RE-DESIGN
2012-04-01
1. 		 Inledning
		Dessa Särskilda Villkor utgör tillsammans 		
		 med de Allmänna Villkoren 2011-04-07 de 		
		 Licensvillkor som reglerar användningen av Bra 		
		 Miljöval avseende textila produkter Re-design.

2 		 Definitioner
		 Artikelnummer/Namn: Specifikt nummer eller
namn som identifierar och möjliggör spårbarhet
av varje enskild Produkt.
		Beredning: Den vidareförädling som utförs på 		
		 det textila materialet i Produkten, t.ex. blekning,
		 färgning, tryckning, och mjukbehandling.
		Processteg: Alla de tillverkningsmoment 		
		 som ingår i framställningen av Produkten, 		
		 såsom Beredning och konfektionering. Dessa 		
		 Processteg ska framgå av Ansökan.
		Produkt: Textil produkt som framställts 		
		 av använt material eller produktions			
		 spill. En Licens kan omfatta olika Produkter, 		
		 med olika Tillbehör, så länge Produkterna 		
		 är tillverkade i samma Produktionsenhet och 		
		 omfattas av samma Sorteringskategori. 			
		 Produkter som genomgått Beredning och 		
		 sådana som inte har gjort det kan dock inte 		
		 omfattas av samma Licens.
		Produktionsenhet: Fabrik eller produktions		
		 ställe där Processteg sker.
		Re-Design: De ord som ska tilläggas till Bra 		
		 Miljöval i alla marknadsföring av Produkten i 		
		 enlighet med nedan.
		Tillbehör: De delar av en Produkt som utgör 		
		 tillbehör för konfektionering och som inte 		
		 huvudsakligen består av textilt material, såsom 		
		 dragkedjor, knappar, utsmyckningar etc.

3		 Krav på Produkten, Processteg och 		
		Produktionsenhet
3.1 	Utöver vad som anges i punkten 9.2 i de
Allmänna villkoren förbehåller sig Svenska
Naturskyddsföreningen rätten att säga upp en
Licens, trots att gällande Kriterier uppfylls, om
nya vetenskapliga fakta visar på att Produkten
eller beståndsdel i Produkten eller Processteg för

framställning av Produkten är skäligen misstänkt
för att medföra betydande miljö- eller hälsorisker.
3.2 	Svenska Naturskyddsföreningen har rätt att
självt, eller genom anlitad tredje part, under
det första året från datum för erhållen Licens
genomföra ett i förväg aviserat kontrollbesök i
för Licensen aktuell(a) Produktionsenhet(er),
såväl Licenstagarens egna som hos anlitad
underleverantör. Detta i syfte att säkerställa
att Kriterierna och övriga villkor för Licensen
uppfylls. Licenstagaren ska därvid, på egen
bekostnad, vara Svenska Naturskyddsföreningen
behjälplig och möjliggöra en sådan kontroll.
Kostnaden för kontrollbesök framgår av punkten 7.7 nedan.
3.3 	I syfte att säkerställa att Produkten och
Licenstagaren löpande uppfyller Kriterierna
och övriga villkor för Licensen, förbehåller sig Svenska Naturskyddsföreningen även
rätten att självt eller genom anlitad tredje
part genomföra oannonserade besök i alla
Produktionsenheter, såväl Licenstagarens egna
som hos anlitad underleverantör. Licenstagaren
ska därvid, på egen bekostnad, vara Svenska
Naturskyddsföreningen behjälplig och möjliggöra en sådan kontroll.

4		 Ändringar av produkten
	Licenstagaren äger inte rätt att ändra Produkten
i förhållande till vad som angivits i Ansökan,
genom att exempelvis använda nya textila
material, byta ut eller lägga till textilkemikalier eller färgämnen, ändra Processteg eller
Produktionsenhet, eller på annat sätt ändra
Produkten med risk för att kraven enligt
Kriterierna inte uppfylls, utan ha inhämtat skriftligt godkännande från Svenska
Naturskyddsföreningen i förväg.

5		 Märkning av produkten
	Varje exemplar av Produkten ska, på väl synlig
plats, förses med en etikett. På etiketten ska
anges att Produkten uppfyller kraven enligt
beviljad Licens för "Bra Miljöval Re-design"
med eller utan Beredning. Utformningen av
etiketten ska innan användning godkännas av
Svenska Naturskyddsföreningen och får inte
ändras utan skriftligt godkännande från Svenska
Naturskyddsföreningen.
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6 		 Rapportering
	I Ansökan ska ingå en förteckning över samtliga färger och tryckmönster, Beredningar och
Tillbehör som avser Produkten.

7 		 Avgifter och betalningsrutiner
7.1 	För varje Ansökan om Licens för Bra Miljöval
Re-design utan Beredning, ska Licenstagaren
till Svenska Naturskyddsföreningen betala en
Ansökningsavgift om 2 500 kr.
		
		
		
		
		

I ansökningsavgiften ingår behandling av 5 		
stycken sorteringskategorier. För varje ytter-		
ligare antal sorteringskategorier om upp till 5 		
stycken tillkommer ytterligare Ansökningsavgift
om 500 kr.

		
		
		
		
		

För bedömning av upp till 5 Tillbehör tillkom-		
mer ytterligare Ansökningsavgift om 1 000 		
kr. För varje ytterligare antal Tillbehör om 		
upp till 5 stycken tillkommer ytterligare 		
Ansökningsavgift om 1 000 kr.

7.2 	För varje Ansökan om Licens för Bra Miljöval
Re-design med Beredning, ska Licenstagaren
till Svenska Naturskyddsföreningen betala en
Ansökningsavgift om 7 500 kr.
		 I ansökningsavgiften ingår
	- bedömning av upp till 5 textilkemikalier
och/eller färgämnen. För varje ytterligare
antal textilkemikalier och/eller färgämnen
om upp till 5 stycken, tillkommer ytterligare
Ansökningsavgift om 2 500 kr. Antalet färger
eller tryckmönster har ingen betydelse för
Ansökningsavgiften.
	- bedömning av en (1) Produktionsenhet som
släpper ut avloppsvatten och/eller utför tryckning. För varje ytterligare Produktionsenhet
tillkommer ytterligare Ansökningsavgift om
1 000 kr.
	- bedömning av upp till 5 Tillbehör. För varje
ytterligare antal Tillbehör om upp till 5 stycken
tillkommer ytterligare Ansökningsavgift om
1 000 kr.
	- behandling av 5 stycken sorteringskategorier.
För varje ytterligare antal sorteringskategorier
om upp till 5 stycken tillkommer ytterligare
Ansökningsavgift om 500 kr.
7.3 	Licenstagaren ska vidare betala en årlig
Licensavgift om 0,3 % av Licenstagarens fakturerade omsättning i SEK av Produkten, exklusive
moms, dock lägst 2 500 kr.
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7.4 	De två första betalningarna av Licensavgifterna
baseras på de uppgifter om förväntad årlig
fakturerad omsättning i SEK av Produkten
som Licenstagaren har angivit i Ansökan.
Licensavgifter för efterföljande år baseras på den
senast godkända Revisionen. Om Revisionen
visar att den verkliga Licensavgiften avviker från
den som Licenstagaren betalat, ska detta justeras
mellan parterna snarast möjligt.
7.5 	Vid eventuell försäljning av Produkten i annan
valuta än SEK ska omsättningen beräknas utifrån den valutakurs som förelåg vid datum för
undertecknande av Ansökan respektive vid
utgången av det år som Revisionen avser.
7.6 	Vid anmälan om ändringar av Licensen ska
Licenstagaren för arbete med bedömningar
betala 1 000 kr per timme, dock minst 1 500 kr.
7.7 	Avgift för kontrollbesök enligt punkten 3.3
ovan utgår enligt följande och beräknas per
Produktionsenhet:
		 - inom Sverige - avgiftsfritt,
		 - inom Europa - 5 000 kr, och
		 - utanför Europa - 15 000 kr.
7.8 	Faktureringen från Svenska
Naturskyddsföreningen avseende de under
denna punkten 7 angivna avgifterna sker enligt
följande:
• Ansökningsavgifter faktureras när Ansökan är
		 Svenska Naturskyddsföreningen tillhanda,
		
		
		
		

• den första Licensavgiften faktureras av
Svenska Naturskyddsföreningen när Licens har 		
beviljats och beräknas utifrån det antal månader
som kvarstår av det innevarande året, med 		
undantag för den månad Licens beviljas,

• efterföljande Licensavgifter faktureras av
		 Svenska Naturskyddsföreningen årligen i för		
		 skott, och
• ändringsavgifter och andra administrativa
		 avgifter faktureras i efterskott.
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8 		 Revision och kontroll
	Licenstagaren ansvarar för att Revisionen korrekt anger den fakturerade omsättningen i SEK
för Produkten, utifrån den valutakurs som föreligger vid utgången av det år som Revisionen
avser.
	Licenstagaren ansvarar för att vid
Revisionen, på egen bekostnad, förse Svenska
Naturskyddsföreningen med efterfrågad
information med syfte att säkerställa att
Licenstagaren uppfyller Licensvillkoren.
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