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J1.1 Tilläggskrav för Bra Miljöval Klass I
baserat på GOTS-certifierad produktion
Det företag som söker licens för Bra Miljöval ska innan Del J1.1 sänds till
produktionsenheten för företaget som innehar GOTS-certifikatet, ange sitt
företagsnamn samt namn på den produkt/produktgrupp som berörs av nedanstående
uppgifter.
Namn på företag som söker licens
Namn på produkt/produktgrupp som berörs av nedanstående uppgifter

Del J1.1 fylls i av produktionsenheten för företaget som innehar GOTS-certifikatet för
produkten/produktgruppen.
Licenstagaren ska bifoga efterfrågade certifikat, intyg och annan information.
På begäran från Naturskyddsföreningen ska produktionsenheten vara beredd att
lämna dokumentation som verifierar de uppgifter som angivits i denna Del J1.1.
Material som ingår i den licensierade produkten/produktgruppen måste uppfylla de
krav som ställs i kriterierna för Bra Miljöval Textil 2012.
Avsnittsanvisningar refererar till kriteriedokumentet.

J1.1.1 GOTS-certifikat (Avsnitt 9.1)
Licenstagare GOTS
GOTS-certifikatet är utfärdat för följande processer:

Licenstagare:
Land:
Licensnummer:
Organisation som utfört certifieringen:
GOTS-certifikat bifogas.

Certifierad enligt version:
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Produktionsenheten förbinder sig att fortlöpande skicka in ett nytt certifikat till
Licenstagaren för vidarebefordran till Naturskyddsföreningen, när det gällande löper
ut.
Produkten/produktgruppen är GOTS-certifierad, vilket kommer att verifieras med
transaktionscertifikat (transaction certificate (TC)).
Produkten/produktgruppen är GOTS-certifierad, vilket kommer att verifieras med
annan dokumentation än transaktionscertifikat.

J1.1.2 Tilläggskrav (Klass I) gällande textilkemikalier och färger
(Avsnitt 9.2)
Avsnitt 5.1.2
Inga textilkemikalier och färger innehåller grundämnen eller kemiska föreningar
med faroangivelserna/riskfraserna R50/H400, R54, R55, R56, R58 och R59/EUH059
ingår.
Avsnitt 5.1.3
Inga ämnen eller föreningar med toxicitet (LC50 eller EC50) < 1 mg/l ingår.
Inga ämnen eller föreningar med toxicitet 1-100 mg/l ingår.
Ämnen eller föreningar med toxicitet 1-100 mg/l ingår.
Avsnitt 5.1.4
Inga kemiska ämnen eller föreningar klassificerade med någon eller flera av
faroangivelserna/riskfraserna R53/H413 och R52/R53/H412 ingår
Kemiska ämnen eller föreningar klassificerade med någon eller flera av
faroangivelserna/riskfraserna R53/H413 och R52/R53/H412 ingår
Allergena dispersionsfärger, avsnitt 6.6.5
Inga dispersionsfärger som är klassificerade med R42/H334 eller R43/H317 ingår

Del J1.1.2.1 (Tilläggskrav för GOTS – Textilkemikalier och färger) bifogas för
samtliga kemikalier och färger som används vid beredning av
produkten/produktgruppen.
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J1.1.3 Tilläggskrav (Klass I) gällande beredning (Avsnitt 9.2.5)
Mercerisering, avsnitt 6.5
Mercerisering ingår inte i beredningen.
Mercerisering ingår i beredningen. Del G bifogas.
Tryckning, avsnitt 6.8
Tryckning ingår inte i beredningen.
Tryckning av tyg i fullbredd ingår i beredningen.

Del G bifogas.
Tryckning utförs på produkt.

Del G bifogas.
Del H bifogas.
Optiska vitmedel, avsnitt 6.9.1
Inga optiska vitmedel för cellulosa ingår i beredningen.

J1.1.4 Tilläggskrav (Klass I) gällande rening av avloppsvatten
(Avsnitt 9.2.6)

Rening av avloppsvatten, avsnitt 7.2.6
Fosforhalten i det renade avloppsvattnet är max 0,5 g/kg textil och år (gäller OECDländer).
Ange värde:
Reningsverket tar emot avloppsvatten från flera källor. Fosforhalten har
reducerats med 90 % i det renade avloppsvattnet.
Fosforhalt före rening:
Reduktion av fosforhalt

Fosforhalt efter rening:
%

Fosforhalten i det renade avloppsvattnet är högre än 0,5 g/kg fiber och år.
Redfield-kvoten (kvoten mellan kväve:fosfor) i recipienten understiger 16.
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Ansvarig vid produktionsenheten verifierar nedan att informationen lämnad i Del J1.1
gäller för angiven produkt/produktgrupp.

Datum och underskrift av kontaktperson vid produktionsenheten

Namnförtydligande
Titel
Telefon
E-post

Den ifyllda blanketten med underskrift kan scannas och skickas per e-post till:
textil@naturskyddsforeningen.se
Alternativt per brev till:
Naturskyddsföreningen
Bra Miljöval Textil
Första Långgatan 28B
413 27 Göteborg

