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1  Definitioner
Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, 
ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen 
angivet ansökningsformulär.

Ansökningsavgift: Den avgift som Licenstaga-
ren skall erlägga till Svenska Naturskyddsför-
eningen för att Ansökan skall  prövas.

Bra Miljöval: Samlingsbegrepp för de känne-
tecken som får användas och de hänvisningar 
som får göras enligt föreliggande Licens, inne-
fattande Svenska Naturskyddsföreningens 
kännetecken – Märket Bra Miljöval, ordmär-
kena Bra Miljöval och Good Environmental 
Choice samt information om Svenska Natur-
skyddsföreningens miljöarbete och Produk-
tens överensstämmelse med Kriterier.

Instruktioner: Svenska Naturskyddsförening-
ens krav på Kontroll.

Kontroll: Den årliga granskning som skall gö-
ras av Licenstagarens efterlevnad av Licens-
villkoren.

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 Naturskyddsfören-
ingen för Licensen.

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

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

Licensvillkor: De villkor, bestående av dessa 
Allmänna Villkor och Särskilda Villkor samt 
bilagor härtill såsom Ansökan, Kriterier, An-
vändning av märket (logotyper) Bra Miljöval 
etc, som reglerar hur Licenstagaren skall an-
söka om Licens och hur Licensen får brukas.

Märket Bra Miljöval: De figurmärken vilka 
ingår i Bra Miljöval och vars nuvarande ut-
formning framgår av Användning av märket 
(logotypen) Bra Miljöval.

Produkten: Den vara, tjänst eller verksamhet 
som anges i Ansökan och som Licenstagaren 
ansöker om Licens för.

Särskilda Villkor: Särskilda regler anpassade 
till respektive produktkategori.

Definitionerna i dessa Allmänna Villkor gäl-
ler 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 tillerkän-
ner Licenstagaren Svenska Naturskyddsför-
eningen 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.
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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 bestäm-
melserna i punkten 20 nedan, rätt att begära 
omprövning av ett beslut av Svenska Natur-
skyddsföreningen 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.

3.9 Svenska Naturskyddsföreningen äger rätt att 
på egen bekostnad utföra granskning av 
Produktens överensstämmelse med Licens-
villkoren hos Licenstagaren. Rättigheten att 
utföra denna granskning skall äga fortsatt 
giltighet två (2) år efter utgången av Licensti-
den, såtillvida behov av granskning uppenbart 
inte föreligger.

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

5 Kvalitativa krav
Licenstagaren skall:

a) uppfylla gällande lagstiftning och myndig-
 hetskrav,

b) ansvara för att Produkten vid var tid upp-
fyller kraven i Kriterierna,

c) dokumentera eventuella förändringar eller
händelser inom Licenstagarens verksam-
het eller avseende Produkten som har eller
kan få betydelse för Licensen. Vid sådan
förändring skall Licenstagaren, innan dess
att förändringen genomförs, utan dröjsmål
skriftligen underrätta Svenska Natur-
skyddsföreningen om förändringens art,

d) på egen bekostnad lämna ut information 
och vidta de åtgärder Svenska Naturskydds-
föreningen efterfrågar för att säkerställa att 
Licenstagaren uppfyller Licensvillkoren, 
inkluderande eventuellt intyg från revisor, 

3.2 Svenska Naturskyddsföreningen beviljar en 
Licens för angiven Produkt till Licenstagaren, 
om Licenstagaren:

a) på ett korrekt sätt har inkommit till Svens-
ka Naturskyddsföreningen med Ansökan 
och därigenom accepterat Licensvillkoren,

b) betalar Ansökningsavgiften till Svenska
Naturskyddsföreningen enligt bestämmel-
serna i de Särskilda Villkoren, och

c) visar att Produkten uppfyller kraven enligt
Kriterierna.

3.3 Om Licens beviljas skall Svenska Natur-
skyddsföreningen inom skälig tid offentlig-
göra 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 uppgif-
ter 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 Patent- och marknadsdom-
stolarna 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 bru-
tit mot vid tiden gällande licensvillkor; eller

f) är ett koncernbolag i ett moder- och dotter-
bolagsförhållande enligt Aktiebolagslagen
(2005:551), och något av bolagen i koncer-
nen har vägrats Licens eller om det förelig-
ger 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.
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miljörevisor eller annan enligt bestämmel-
serna om Kontroll  nedan, och

e) ansvara för att anlitad underleverantör eller 
annan anlitad tredje man beaktar Licens-
villkoren 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 marknadsfö-
ringsregler

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.

6.2 Märket Bra Miljöval skall återges som det är 
avbildat på vid var tid gällande regler för 
Användning av märket (logotypen) Bra 
Miljöval utgiven av Svenska Naturskyddsför-
eningen. Utformningen av Märket Bra Miljöval 
får inte på något sätt förändras eller förvan-
skas. Vidare är det inte tillåtet att lägga till 
text eller symboler i eller i omedelbar anslut-
ning till Märket Bra Miljöval.

6.3 Märket Bra Miljöval skall placeras väl synligt 
och på relevant ställe så att det är otvetydigt 
vad märkningen avser.

6.4 Licenstagaren ansvarar för att:

a) arean av Märket Bra Miljöval inte understi-
ger 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 nor-
mala förhållanden.

Undantag från bestämmelsen i punkten 6.4 
kan dock meddelas för användning av Märket 
Bra Miljöval på mycket små eller mycket stora 
förpackningar, biljetter, skyltar eller liknande.

6.5 Licenstagaren skall vid all marknadsföring 
och försäljning av Produkten, ansvara för att:

a) Produkten är märkt med Märket Bra Miljö-
val och att Bra Miljöval endast används och 
hänvisas till i enlighet med Licensvillkoren.

Licenstagaren ska även tillse att eventuell 
tredje part, så som men inte begränsat till, 
återförsäljare eller underleverantörer an-
vänder märket Bra Miljöval i enlighet med 
samtliga vid var tid gällande Licensvillkor. 

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 så-
dan 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 Naturskyddsförening-
ens ändamål eller policy eller mot bestäm-
melser 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 miljö

märkningsorgan,
– baseras på relevanta miljökriterier som

är allmänt tillgängliga och uppställda i
förväg och

– är direkt relevanta för Produkten och
Produktens marknad.

6.6 All information om, eller hänvisningar till, Bra 
Miljöval på Produkten, i marknadsföringsma-
terial, kataloger, varuprover, etc. skall vara 
förenlig med Svenska Naturskyddsförening-
ens vid var tid gällande regler.

7 Kontroll
7.1 Om inte annat anges i Särskilda Villkor skall 

Licenstagaren självmant och årligen granska 
och för Svenska Naturskyddsföreningen 
redovisa Produktens överensstämmelse med 
Licensvillkoren. Kontrollen skall ske enligt-
Svenska Naturskyddsföreningens Instruktio-
ner. Kontrollen skall granskas och skriftligen 
godkännas av Licenstagarens firmatecknare, 
revisor, miljörevisor eller annan enligt 
Instruktionerna och inlämnas inom i Instruk-
tionerna föreskriven tid. Instruktionerna 
meddelas Licenstagaren senast tre (3) måna-
der före sista datum för Kontroll.
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7.2 Licenstagaren ansvarar för att:

a) Kontrollen omfattar de delar av Licensta-
garens verksamhet som berörs av bestäm-
melserna i Licensvillkoren,

b) kopior av Ansökan, Licensvillkoren samt
Licensen förvaras tillsammans lättillgäng-
ligt hos Licenstagaren,

c) Kontroll kan genomföras hos underleve-
rantörer, avseende allt av betydelse för
Licensen, och

d) Licenstagaren har ekonomisystem och
rutiner i sådan ordning att det är möjligt att
granska att bestämmelserna i Licensvill-
koren efterlevs.

7.3 Vid försenad Kontroll debiteras en försenings-
avgift om ett tusen (1 000) SEK per påbörjad 
vecka.

7.4 För det fall att Kontroll enligt Instruktionen 
skall granskas och skriftligen godkännas av 
en revisor skall revisor vara medlem i FAR och 
auktoriserad revisor. Godkänd revisor utan 
revisorsexamen får endast anlitas i de fall 
lagstiftaren har godtagit detta för Licenstaga-
rens ordinarie bokföring.

 7.5 Om Licenstagaren är registrerad i annat land 
än Sverige, skall revisor/revisionsbyrå 
uppfylla respektive lands lagstiftning.

7.6 Bestämmelserna i denna punkten 7 skall äga 
fortsatt giltighet två (2) år efter utgången av 
Licenstiden, såtillvida behov av Kontroll 
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 Natur-
skyddsföreningen att Licensen sägs upp. 
Uppsägningstiden för Licenstagarens uppsäg-
ning 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 Licens-
villkoren revideras;

b) avgränsningar för kriteriebedömda pro-
dukter förändras med följden att Produkten
inte längre tillhör någon kriteriebedömd
grupp;

c) miljömärkningsarbetet för den produkt-
grupp där Produkten ingår avslutas;

d) det visar sig att Produkten enligt nya
vetenskapliga fakta inte uppfyller de krav
som Svenska Naturskyddsföreningen stäl-
ler i Kriterierna; eller

e) det uppenbaras att Produkten strider mot
Svenska Naturskyddsföreningens arbete
och policy.

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

Svenska Naturskyddsföreningens 
uppsägning av Licensen i enlighet med 
punkten 9.2 ovan, skall ske skriftligen och 
sändas till Licensta-garens senast uppgivna 
adress. Uppsägnings-tiden för Svenska 
Naturskyddsföreningens uppsägning av 
Licensen är minst sex (6) månader räknat från 
det månadsskifte som inträffar närmast efter 
det att uppsägnings-handlingen är 
Licenstagaren tillhanda.

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 
Produkten provad igen. Om Produkten 
godkänns vid denna provning skall uppsäg-
ningen vara utan verkan.

Licenstagaren äger, i enlighet med bestäm-
melserna i punkten 20 nedan, rätt att begära 
omprövning av ett beslut av Svenska Natur-
skyddsföreningen att säga upp Licensen i 
enlighet med denna punkt.

Om Licensen sägs upp enligt denna punkten 9 
skall Licenstagaren betala Licensavgift under 
uppsägningstiden, oavsett vilken part som 
säger upp Licensen. Vid efterföljande Kontroll 
skall Licensavgiften slutligt regleras.

10 Uppsägning med  omedelbar 
 verkan
10.1 Svenska Naturskyddsföreningen har rätt att 

säga upp Licensen med omedelbar verkan om:
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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 förhin-
dras under en sammanhängande tid av
mer än två (2) månader till följd av omstän-
digheter 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 Kontroll.

10.3 Licenstagaren äger, i enlighet med bestäm-
melserna i punkten 20 nedan, rätt att begära 
omprövning av ett beslut av Svenska Natur-
skyddsföreningen 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 hänvisning till Bra 
Miljöval, utan Svenska Naturskyddsförening-
ens 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
13.1 Svenska Naturskyddsföreningen förbehåller 

sig rätten att när som helst korrigera eller änd-
ra dessa Licensvillkor samt de avgifter som 
skall erläggas i enlighet med de Särskilda 
Villkoren. 

13.2 Svenska Naturskyddsföreningen skall i god 
tid och senast sex (6) månader i förväg skriftli-
gen meddela Licenstagaren om ändringarna 
för att ändringarna ifråga skall bli gällande 
mellan parterna. 

13.3 Vid var tid gällande Licensvillkor kan erhållas 
via Svenska Naturskyddsföreningens hemsi-
da.

13.4 Svenska Naturskyddsföreningen äger utöver 
bestämmelsen i punkt 13.1 även rätt att justera 
Kriterierna för att genomföra mindre lättnader 
och förtydliganden. Svenska Naturskyddsför-
eningen skall se till att gällande Kriterier 
finns tillgängliga på Svenska Naturskyddsför-
eningens hemsida och justeringarna i denna 
del träder i kraft när de görs tillgängliga på 
hemsidan.

14 Skadestånd
Part som bryter mot bestämmelse i Licensvill-
koren skall, med reservation för bestämmel-
serna 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 tiotusen 
(10  000) SEK per påbörjad vecka som överträ-
delse sker. Denna punkten 15 skall äga 
giltighet mellan parterna (1) efter Ansökan, 
oavsett om Ansökan återkallas eller Licens i 
övrigt inte beviljas, (2) under Licenstiden och 
(3) efter Licensens upphörande. För det fall
Svenska Naturskyddsföreningen kan styrka
att den uppkomna skadan överstiger vitesbe-
loppet ska Svenska Naturskyddsföreningen ha
rätt att rikta krav avseende detta högre belopp
oaktat vitesbestämmelsen ovan.
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16 Ansvarsbegränsning
16.1 Svenska Naturskyddsföreningen ansvarar 

endast för avtalsbrott orsakade av grov 
vårdslöshet eller uppsåt från Svenska Natur-
skyddsföreningens 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 skade-
ståndsansvar skall aldrig överstiga vad 
Svenska Naturskyddsföreningen mottagit för 
Licensen.

16.6 Om fullgörandet av något av parternas åtagan-
den enligt Licensvillkoren förhindras av 
oförutsedda omständigheter vilka parterna inte 
kan råda över, som betydande arbetskonflikt, 
krig, mobilisering eller militärinkallelser av 
större omfattning, rekvisition, valutarestriktio-
ner, 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 Licens-
villkoren beroende på sådan oförutsedd 
händelse innebära befrielsegrund från ersätt-
ning 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 regle-
ringar skulle visa sig förekomma i Licensvill-
koren 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 
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 beträf-
fande 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 Naturskyddsfören-
ingen är momsbefriad.

17.5 Betalningsvillkor för alla fakturor från 
Svenska Naturskyddsföreningen är tjugo (20) 
dagar netto, eller annan av Svenska Natur-
skyddsföreningen 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 Naturskyddsfören-
ingen 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 Information som lämnats till Svenska Natur-
skyddsföreningen 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.
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17.9 Med ”år”, ”månad” och ”vecka” i Licens-
villkoren avses kalenderår, kalendermånad 
respektive kalendervecka. 

17.10 För det fall personuppgifter hanteras inom, 
ramen för Svenska Naturskyddsföreningens 
licensförfarande kommer dessa behandlas i 
enlighet med Svenska Naturskyddsförening-
ens policy. Denna policy återfinns på Svenska 
Naturskyddsföreningens hemsida.

17.11 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor 
godkänner ni att behandling sker enligt 
Naturskyddsföreningens policy.

18 Meddelanden
18.1 Alla meddelanden beträffande Licensen och 

Licensvillkoren skall göras skriftligen och 
sändas till motparten. Licenstagaren ansvarar 
för att samtliga kontaktuppgifter är korrekta 
och ska skyndsamt meddela Svenska Natur-
skyddsföreningen eventuella ändringar eller 
uppdateringar av sådana uppgifter. 

18.2 Meddelanden kan lämnas genom:

a) bud. Om det kan visas att leverans skett, 
skall meddelandet anses ha kommit motpar-
ten tillhanda vid tidpunkt för leverans; 

b) rekommenderat brev. Meddelandet skall
anses ha kommit motparten tillhanda
senast tio (10) dagar efter avsändande; eller

c) e-post. Meddelandet skall då anses ha kom-
mit motparten tillhanda då det skickats. 

18.3 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 medgi-
vande  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 ompröv-
ning av Svenska Naturskyddsföreningens 
beslut hos Svenska Naturskyddsföreningens 
riksstyrelse.
Begäran om omprövning skall göras skriftligt 

och inkomma till Svenska Naturskyddsfören-
ingen 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 Naturskyddsför-
eningens 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.

Där Licenstagaren är registrerad i Norden, dvs 
Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island 
skall sådan tvist slutligt avgöras vid allmän 
domstol i Stockholm.

Där Licenstagaren är registrerad utanför 
Norden skall sådan tvist slutligt avgöras 
genom skiljedom enligt Regler för Förenklat 
Skiljeförfarande för Stockholms Handelskam-
mares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets 
säte skall vara Stockholm. Språket för förfa-
randet skall vara svenska.
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SÄRSKILDA VILLKOR 
2008-01-01

1   Inledning
 Dessa Särskilda Villkor utgör tillsammans 
med Ansökan och de Allmänna Villkoren 
2018-03-01 de Licensvillkor som reglerar 
användningen av Bra Miljöval avseende 
godstransporter.

2   Definitioner 
 Farkoster: De fordon, tåg, fartyg och/eller flyg-
farkoster som utför det transportarbete som 
omfattas av Licensen.

  Farkosttyp: Farkoster med likartad framdriv-
ning och miljöegenskap.

  Produkten: Det transportarbete, preciserat i 
Ansökan, som förflyttar gods/försändelser, med 
en eller flera i Ansökan angivna Farkoster.

  Tonkilometer: Årlig uträkning av gods/
försändelser i antal ton i genomsnitt per 
transport under året, multiplicerat med antal 
Fordonskilometer under året. Om särskilda 
skäl föreligger, exempelvis om Ansökan endast 
avser ett fåtal bestämda transporter, om last-
kapaciteten skiljer sig avsevärt åt mellan olika 
Farkoster, alternativt vid transporter som sker 
under en begränsad tid, förbehåller sig Svenska 
Naturskyddsföreningen rätten att ändra beräk-
ningen av Tonkilometer. Tonkilometer ska då 
beräknas för varje transport var för sig genom 
att multiplicera gods/försändelser i antal ton 
per transport med antal Fordonskilometer per 
transport. Tonkilometer för varje transport 
summeras sedan för att få det totala antalet 
Tonkilometer per år för de transporter som 
Licensen omfattar.

3   Avgifter och betalningsrutiner
3.1   För varje Ansökan om Licens skall Licenstagaren 

till Svenska Naturskyddsföreningen betala en 
Ansökningsavgift om 5 000 kr, samt en ytter-
ligare Ansökningsavgift om 2 000 kr för var 
Farkosttyp ingående i Ansökan. 

3.2   Licenstagaren skall vidare till Svenska 
Natur skyddsföreningen betala en årlig fast 
Licensavgift och en årlig rörlig Licensavgift. 
Den fasta Licens avgiften uppgår till 7 000 kr 
per år. Den rörliga Licensavgiften tas ut per 
Tonkilometer under året enligt punkten 3.2.1 
nedan.

3.2.1   Den rörliga Licensavgiften per Tonkilometer 
uppgår till följande belopp: 

- 0,03 kr upp till en miljon Tonkilometer,

 - 0,002 kr från en miljon Tonkilometer till 100
miljoner Tonkilometer, samt

 - 0,0000125 kr för alla Tonkilometer överstigan-
de 100 miljoner Tonkilometer.

3.3   De två första Licensavgifterna baseras på 
de uppgifter om det beräknade antalet 
Tonkilometer som Licenstagaren har angivit 
i Ansökan. Licensavgifter för efterföljande år 
baseras på den senast godkända Kontrollen. Om 
Kontrollen visar att den verkliga Licensavgiften 
avviker från den som Licenstagaren betalat, 
skall detta justeras mellan parterna snarast 
möjligt.

3.4  Vid anmälan om ändringar skall Licenstagaren 
betala följande avgifter till Svenska 
Naturskyddsföreningen:

 a) 2 000 kr för varje Farkosttyp för bedömning
samt eventuellt godkännande vid anmälan
om att andra Farkosttyper än de som angavs i
Ansökan skall omfattas av Licensen,

 b) 800 kr per timme, dock minst 1 200 kr, för
övrigt arbete med bedömningar av ändringar av
Licens.

3.5  Faktureringen från Svenska 
Naturskyddsföreningen för de under denna 
punkten 3 angivna avgifterna sker enligt följan-
de:

 a) Ansökningsavgiften faktureras av Svenska
Naturskyddsföreningen då Ansökan har kommit
Svenska Naturskyddsföreningen tillhanda,

 b) den första Licensavgiften faktureras av
Svenska Naturskyddsföreningen när Licens har
beviljats och beräknas utifrån det antal månader
som kvarstår av det innevarande året, inklusive
den månad Licens beviljas,

 c) efterföljande Licensavgifter faktureras av
Svenska Naturskyddsföreningen årligen i för-
skott, och

 d) ändringsavgifter och andra administra tiva
avgifter faktureras av Svenska Naturskydds-
föreningen i efterskott.

4 Kontroll
 Licenstagaren ansvarar för att Kontrollen 
korrekt anger antalet Tonkilometer.
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5    Märkning 
5.1   Avseende kravet på märkning av Produkten 

enligt punkten 6.5 a) i Allmänna villkor 
2018-03-01 skall följande gälla: Bra Miljöval-
märket eller ordmärket Bra Miljöval skall alltid 
anbringas på de (1) Farkoster, (2) avtal och/eller 
(3) fakturor som är hänförliga till Produkten.

5.2   Rätten att märka Farkoster enligt punkten 5.1
ovan gäller under förutsättning att Farkostens 
miljöprestanda på individnivå klarar 
Kriterierna. Undantag från detta krav kan dock 
göras om Bra Miljöval-märket eller ordmärket 
Bra Miljöval kompletteras med en skriftlig för-
klaring som Svenska Naturskyddsföreningen i 
förväg skrift ligen har godkänt till sitt innehåll 
och sin ut formning. 
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