
Avtal om Kemikaliesvepet, 2011-05-11 

Svenska Naturskyddsföreningen, org. nr 802002-4280, å ena sidan, och

.........................................................................................................................................................................................................

Organisationsnummer:  ........................................................................................................................................................

Adress: ..........................................................................................................................................................................................

Postadress:................................................................................................................................................................................., 

å andra sidan, nedan kallat Tillverkaren/Leverantören, 

med följande utsedda kontaktperson: 

.........................................................................................................................................................................................................

Tel: ...................................................  E-post:  ............................................................................................................................

har ingått följande avtal om upptagande av produkter på Kemikaliesvepets listor för miljöanpassade 
fordonstvättmedel och särskilda avfettningsmedel.

Kemikaliesvepets listor skall ej sammanblandas med Svenska 
Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. 

1 Allmänt

Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har under flera år utfärdat listor, benämnda Kemikaliesvepet,
innehållande information om fordonstvättmedel och särskilda avfettningsmedel som uppfyllde
miljöförvaltningens kriterier för miljöanpassning. 

Svenska Naturskyddsföreningen har nu övertagit rätten till dessa listor. I anledning härav skall 
publicering av produktinformation på Kemikaliesvepets listor föregås av ingående av detta avtal.  



2.  Avtal, Kriterier och Godkännande

2.1 Tillverkaren/Leverantören äger rätt att ansöka om att få en eller flera produkter medtagna på 
Kemikaliesvepets listor i enlighet med detta avtal. 

2.2  För att en produkt skall medtagas på Kemikaliesvepets listor skall Tillverkaren/Leverantören:

(i)  inkomma till Svenska Naturskyddsföreningen med ett skriftligt intyg från av Svenska 
Naturskyddsföreningen godkänd konsult att den/de produkt/er som omfattas av ansökan 
uppfyller gällande kriterier

(ii) ingå detta avtal med Svenska Naturskyddsföreningen, samt
(iii) erlägga avgift enligt nedan.

2.3  Oaktat vad som anges ovan förbehåller sig Svenska Naturskyddsföreningen rätten att inte föra upp 
produkter som strider mot Svenska Naturskyddsföreningens arbete och policy på Kemikaliesvepets 
listor.

2.4  Kemikaliesvepets listor, samt vid var tid gällande kriterier för produkterna kommer att publiceras 
på webbplats under domännamnet www.kemikaliesvepet.se. Vidare kommer information finnas på 
denna webbplats om godkända konsulter som äger rätt att intyga om produkters överensstämmelse 
med gällande kriterier. 

2.5  Tillverkaren/Leverantören skall tillse att aktuella produkter uppfyller gällande kriterier så länge 
produkterna är medtagna på Kemikaliesvepets listor. För det fall att några ändringar görs i produkterna 
som kan leda till att desamma inte längre uppfyller kriterierna skall Tillverkaren/Leverantören innan 
den ändrade produkten börjar distribueras informera Svenska Naturskyddsföreningen om ändringarna 
samt inkomma med ett skriftligt intyg från godkänd konsult att gällande kriterier fortfarande 
uppfylls. Övriga ändringar skall meddelas Svenska Naturskyddsföreningen genom insändande av den 
ändringsblankett som finns tillgänglig på www.kemikaliesvepet.se

2.6 Svenska Naturskyddsföreningen äger rätt att revidera kriterierna. Sådana revideringar skall 
utfärdas senast sex (6) månader innan de reviderade kriterierna börjar gälla, samt anslås på www.
kemikaliesvepet.se Tillverkaren/Leverantören måste, innan kriterierna blivit gällande, inkomma med 
ett skriftligt intyg från av Svenska Naturskyddsföreningen godkänd konsult att produkt som är 
medtagen på Kemikaliesvepets listor uppfyller de nya kriterierna. 

2.7  Om Svenska Naturskyddsföreningen uppmärksammar att en produkt inte uppfyller gällande 
kriterier, eller uppenbart strider mot Svenska Naturskyddsföreningens arbete och policy, har 
Svenska Naturskyddsföreningen rätt att omgående ta bort information om sådan produkt från 
Kemikaliesvepets listor. Vidare äger Svenska Naturskyddsföreningen rätt att i Kemikaliesvepets listor 
omnämna vilka produkter som tagits bort samt varför desamma tagits bort.  

2.8  En produkt som tagits bort i enlighet med 2.7 tas inte upp på Kemikaliesvepets listor igen förrän 
Tillverkaren/Leverantören visat, genom intyg från godkänd konsult, att produkten uppfyller 
kriterierna samt att ett år gått sedan produkten togs bort från Kemikaliesvepets listor. Undantag 
från regeln om ett års frånvaro från listan kan medges om Svenska Naturskyddsföreningen anser 
att det finns skäl därtill.



3 Marknadsföring

3.1  Tillverkaren/Leverantören äger vid marknadsföringen av produkt som finns medtagen på 
Kemikaliesvepets listor ange att så är fallet, samt hänvisa till www.kemikaliesvepet.se. 

3.2  Tillverkaren/Leverantören har dock inte under några som helst omständigheter rätt att: 

(i) ange att en produkt är godkänd av Svenska Naturskyddsföreningen eller på något sätt hänvisa 
till Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke Bra Miljöval i marknadsföringen av produkten,  

(ii) ange på själva produkten att den finns på Kemikaliesvepets listor eller att den uppfyller 
kriterierna för Kemikaliesvepets listor, eller 

(iii) ange eller låta antyda att Kemikaliesvepet är en miljömärkning. 
 
3.3  En produkt som tagits bort från listan, antingen i enlighet med 2.7 eller på grund av något annat 

skäl, får inte marknadsföras med hänvisning till att den finns med på Kemikaliesvepets listor. 

3.4  Om Tillverkaren/Leverantören marknadsför produkter i strid med detta avtal, inkluderande att 
använda felaktiga hänvisningar till att en produkt är medtagen på Kemikaliesvepets listor eller 
använder hänvisningar till Bra Miljöval, skall Licenstagaren till Svenska Naturskyddsföreningen, 
utöver skadestånd och ersättning för eventuellt varumärkesintrång, betala ett vite om tjugotusen 
(20 000) kr. Denna punkten 3.4 skall äga giltighet mellan parterna även efter att avtalet upphört att 
gälla. 

4 Avgift

4.1  Tillverkaren/Leverantören skall till Svenska Naturskyddsföreningen erlägga följande årliga, icke 
återbetalningsgilla, avgifter: en grundavgift om 2000 kr samt en avgift per produkt om 250 kr.

4.2  Svenska Naturskyddsföreningen har rätt att efter avisering till Tillverkaren/Leverantören senast 
sex (6) månader före utgången av var kalenderår bestämma om förändrad avgift för kommande 
kalenderår. 

4.3 Avgiften skall betalas i förskott under början av året mot faktura. 

Första avgiften faktureras i direkt samband med att avtalet ingåtts och information om första 
produkten medtagits på Kemikaliesvepets listor. Efterföljande produkter faktureras i samband med 
att de tas upp på listorna. 

Om ersättning inte betalas har Svenska Naturskyddsföreningen rätt att omgående ta bort 
information om alla Tillverkaren/Leverantörens produkter från Kemikaliesvepets listor.

5 Avtalstid och Uppsägning 

5.1 Avtalet träder i kraft vid båda parters undertecknande och gäller tillsvidare.

5.2 Utöver vad som i övrigt angivits i detta avtal om Svenska Naturskyddsföreningens rätt till 



uppsägning av detta avtal äger Svenska Naturskyddsföreningen rätt att när som helst säga upp 
avtalet med tre (3) månaders varsel. Tillverkaren/leverantören kan när som helst säga upp avtalet 
med en (1) månads varsel. Redan erlagd avgift återbetalas ej.

5.3  Om Tillverkaren/Leverantören bryter mot detta avtal, genom att exempelvis göra ändringar i en 
produkt utan att ha iakttagit vad som ovan är reglerat, eller om Tillverkaren/Leverantören inte 
iakttar marknadsföringsbestämmelserna i punkten 3 ovan, har Svenska Naturskyddsföreningen rätt 
att med omedelbar verkan säga upp avtalet med Tillverkaren/Leverantören

5.4  I händelse av uppsägning av avtalet har Svenska Naturskyddsföreningen rätt att omgående ta bort 
information om alla Tillverkaren/Leverantörens produkter från Kemikaliesvepets listor. Vidare äger 
Svenska Naturskyddsföreningen rätt att i Kemikaliesvepets listor omnämna vilka produkter som 
tagits bort samt varför desamma tagits bort.  

5.5  Vid tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall svensk lag tillämpas. Processen 
skall äga rum vid allmän domstol i Stockholm.

För Tillverkaren/Leverantören

Firmatecknare

.....................................................................................................................
Datum

.....................................................................................................................
Namnteckning

.....................................................................................................................
Namnförtydligande

.....................................................................................................................
Titel

.....................................................................................................................

För Naturskyddsföreningen

Namnteckning

.....................................................................................................................
Eva Eiderström
Avdelningschef


