Naturskyddsföreningen | Bra Miljöval

Biobränsle
Ansökan 2013
Naturskyddsföreningens anteckningar

Denna handling är en Ansökan om Licens att
få använda Bra Miljöval i enlighet med
Licensvillkoren för nedan angiven produkt.

Ankom

Skickas till:
Naturskyddsföreningen
Norra Allégatan 5
413 01 Göteborg

Kontroll bifogade handlingar

Version 2013:B

Ansvarig handläggare

Datum för godkännande
Licensnummer

Ansökande företag (i avtalet kallad Licenstagaren)
Företagsnamn

Organisationsnummer

Firmatecknare
Adress
Postnummer

Postadress

Telefon kundtjänst

Fax

E-post kundtjänst

Webbplats för företaget

Kontaktperson
Namn kontaktperson

Befattning

Telefon

E-post

Eventuell ytterligare kontaktperson
Namn kontaktperson

Befattning

Telefon

E-post

Företagets kontonumm er
Vid eventuella återbetalningar av reglerade licenskostnader behövs kontouppgift för företagskonto som
inte är kopplat till OCR-nummer
Konto (Plusgiro eller Bankgiro)
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5. Licensen
!

ska gälla från datum för utfärdande

!

ska INTE gälla från utfärdandedatum, utan tidigast från ...........................................................................

Licenstagaren:

1.

garanterar härmed att den informationen som lämnas till Svenska Naturskyddsföreningen i
Ansökan är korrekt,

2.

garanterar härmed att Licenstagaren äger full rätt och oinskränkt rätt att förfoga över
Produkten i den utsträckning som krävs för fullgörande av Licensvillkoren,

3.

förpliktigar sig att följa Licensvillkoren och att erlägga ansökningsavgift,

4.

accepterar att Ansökningsavgiften inte återbetalas,

5.

förpliktigar sig att inte marknadsföra eller sälja Produkten med Bra Miljöval innan Licens
har beviljats,

6.

accepterar att Naturskyddsföreningen har rätt att offentliggöra vilka
Produktionsanläggningar som omfattas av Licensen, samt

7.

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 Biobränsle 2013

•

Allmänna villkor 2011-04-07

•

Särskilda villkor Biobränsle 2013-04-02

•

Kriterier Biobränsle 2013:1

•

Bra Miljöval förlaga – Användning av märket Bra Miljöval

Undantag: Om ansökan gäller en ändring av en produkt märkt 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.
Produktens namn

Typ av produkt

Produktvarianter (T ex olika varumärken av samma produkt. Skiljer sig innehållet ska avsnitt B och C fyllas i för varje variant)

Typ av förpackning

!

Mängd per förpackning

Ändring i Produkt märkt Bra Miljöval
Detta är en Ansökan för en tidigare godkänd Produkt.
Licenstagare

!

Ändrat innehåll i produkt

!

Utökning av antalet produktvarianter

!

Annan ändring, ange kortfattat:

Licensnummer

Annan ändring i produkt, ange kortfattat

!

Ändrad Licenstagare
Detta är en Ansökan för en tidigare godkänd Produkt.
!

Överlåtelse av Licens.
Kopia på överlåtelsehandling eller annat som styrker överlåtelsen bifogas Ansökan.
Tidigare Licenstagare

!

Ändring av Licenstagarens firmanamn
Tidigare firmanamn

!

!

Ny Licenstagare

Nytt firmanamn

Sammanslagning av två eller fler Licenstagare (bifoga info om raderna inte räcker)
Tidigare Licenstagare

Ny Licenstagare

Tidigare Licenstagare

Ny Licenstagare

Ändring av Licenstagare inom samma koncern
Tidigare Licenstagares firmanamn

Ny Licenstagares firmanamn
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A2 Prognostiserad försäljning
Den rörliga Licensavgiften baseras på en prognostiserad försäljning över ett år av den miljömärkta
Produkten.
Prognostiserad försäljning av Produkten första verksamhetsåret: ......................................................... GWh
Om prognostiserad försäljning beräknas understiga eller vara lika med10 GWh anges uppskattad
omsättning för Produkten under första verksamhetsåret:…….………………………………………………...SEK

A3 Miljöpolicy
!

Företaget har en miljöpolicy. Denna bifogas ansökan.
!

Miljöpolicy har skickats till Naturskyddsföreningen via e-post.

!

Miljöpolicy har bilagts ansökan i papperskopia.

A4 Övrigt miljöarbete

Uppgifterna under denna punkt är inga krav, utan syftar till att ge Naturskyddsföreningen en överblick
över Licenstagares miljöarbete.
!

Företaget är certifierat enligt ISO 14 000.

!

Företaget är certifierat enligt EMAS.

!

Företaget har inget miljöledningssystem.

!

Företaget har genomfört en kartläggning (t ex energieffektivisering, elanvändning) av den egna
verksamheten.
!

Kartläggning har skickats till Naturskyddsföreningen via e-post.

!

Kartläggning har bilagts ansökan i papperskopia.

!

Företaget har inte arbetat med energieffektivisering av den egna verksamheten.

!

Företaget arbetar med energieffektivisering av den egna verksamheten på annat sätt, beskrivs nedan

Ange konkret vilka åtgärder och verksamheter som bedrivs inom energieffektivisering

A5 Övriga kommentarer
Plats för kommentarer eller förtydliganden rörande den märkta produkten och ansökan.
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B. UPPGIFTER OM INGÅENDE BIOMASSA
B1 Ingående biomassa
Ange vilka typer av biomassa som ingår i Produkten. Råvara från skogsbruk ska uppfylla certifieringskrav
enligt kriterium 2.1. Licenstagaren garanterar att ingående biomassa uppfyller kriterier 2.1-2.23 gällande
respektive typ av biomassa. Räcker inte rutorna nedan, komplettera med bilaga.
Typ av biomassa: Kan vara exempelvis grot, stamved, spån, bark, lutar, flytande bioolja, biprodukter från jordbruk, energigrödor,
spannmål, RT-flis eller biogas.
Ursprung: Ange om biomassan kommer från skogsbruk, jordbruk, plantage, industri eller avfall.
Märkning/certifiering: Ange om biomassan är certifierad eller märkt med exempelvis FSC eller KRAV.
Om biomassan är cerifierad ska verifikat på detta bifogas ansökan , t ex i form av leverantörsavtal.
Andel: Uppskatta, i procent, den andel den aktuella biomassan utgör av det totala energivärdet i produkten.
Kommentar: Ange kompletterande information, t ex typ av bioolja, typ av biprodukt, osv.

Ingående biomassa 1
Typ av biomassa

Ursprung

Märkning/certifiering

Andel

Ursprung

Märkning/certifiering

Andel

Ursprung

Märkning/certifiering

Andel

Kommentar

Ingående biomassa 2
Typ av biomassa

Kommentar

Ingående biomassa 3
Typ av biomassa

Kommentar

!

Kopia på avtal eller annan dokumentation rörande råvarumärkning, t ex FSC, har skickats till
Naturskyddsföreningen via e-post.

!

Kopia på avtal eller annan dokumentation rörande råvarumärkning, t ex FSC har bilagts ansökan i
papperskopia.
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B2 Spårbarhet
Ange typ av spårbarhet (t ex FSC Chain of Custody)

!

Kopia på avtal eller annan dokumentation rörande spårbarhet har skickats till Naturskyddsföreningen
via e-post.

!

Kopia på avtal eller annan dokumentation rörande spårbarhet har bilagts ansökan i papperskopia.

B3 Genmodifierade organismer
Bränslet som används i anläggningen innehåller inga genmodifierade organismer (GMO), med
undantag för eventuella GMO-rester från återvunnet avfall.
!

B4 Biobränsleproduktionen
Ange energianvändning kopplad till Produkten i anläggningen: .......................................................GWh/år
Plats för ytterligare teknisk beskrivning av anläggningen, processchema och materialflöden.
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B5 Utnyttjande av fossil energi
Fyll i matrisen nedan beträffande fossil energi kopplad till biobränsleproduktionen. Bilägg gärna
ytterligare beräkningar och information rörande utnyttjandet av fossil energi till ansökan, antingen via
papperskopior eller elektroniskt.
Förbrukningstyp

Förbrukning
(GWh)

Bränsletyp

Noteringar

Uppskattning av fossil energi
vid avverkning
Uppskattning av fossil energi
vid råvarutransport
Fossil processenergi vid
tillverkning/förädling/paketering
Fysisk fossil inblandning,
t ex naturgas
Övrigt (ange i B6)

Summa

B6 Kommentarer angående fossil energianvändning
Plats för kommentarer och förtydliganden gällande ovan angiven biomassa.
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C. TILLSATTA KEMISKA ÄMNEN
Redovisa vilka kemiska ämnen och föreningar som tillsatts biomassan i Produkten. De ämnen som inte är
officiellt klassificerade ska självklassificeras. Tillsatser av kadmium, bly, kvicksilver, krom (inklusive
föreningar av dessa) samt organiska halogenföreningar och ftalater kan inte godkännas. Tillsatta kemiska
ämnen och föreningar får inte heller vara klassificerade med de riskfraser som nämns i kriterium 1.3.
Kompletterande uppgifter om tillsatta kemiska ämnen och föreningar kan lämnas som bilaga till
Ansökan.
Redovisa tillsatta kemiska ämnen och föroreningar.
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D. KOMMENTARER OCH NOTER
Använd detta fält för kompletterande uppgifter kring anläggningar och/eller produkter som ingår i
Licensen.
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E. AVSÄTTNING TILL MILJÖFOND – BRÄNSLE
Biobränsle märkt Bra Miljöval vars sammanlagda försålda energivolym uppgår till över 10 GWh per år,
åtföljs av en fondavsättning motsvarande 500 kr per såld GWh. De avsatta medlen ska främst användas
för projekt som förbättrar för den biologiska mångfalden i skog och mark. Krav på sådana projekt finns
beskrivna i Bilaga 1 Miljöfond – Bränsle i Kriterierna. Avsättningen kan göras i egen fond eller i
Naturskyddsföreningens centrala fond för Miljöprojekt.

E1 Fondalternativ
Ange hur fondavsättningen kommer att hanteras.
!

Licenstagaren avser att utnyttja gemensam fond i Naturskyddsföreningens regi.

!

Licenstagaren avser att ha fond i egen regi.

E2 Kontaktperson för fond i egen regi
Om Licenstagaren avser att ha en fond i egen regi, fyll i kontaktuppgifter till fondansvarig nedan.
Namn kontaktperson

Befattning

Telefon

E-post

Fondprojekt i egen regi ska godkännas av Naturskyddsföreningen. Avsättningar till additionalitetsfond
regleras i efterhand i samband med revision.
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