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Mobiltelefonabonnemang  
Ansökan 2020 

 

 

Denna handling är en Ansökan om Licens att  

få använda Bra Miljöval i enlighet med  

Licensvillkoren för nedan angiven Produkt.  

 

Ansökan skickas till:  

jesper.peterson@naturskyddsforeningen.se 

 

 

Naturskyddsföreningens anteckningar  2020:A

 

Ansökande företag  

Företagsnamn 

 

Organisationsnummer 

 

Adress 

 

Postadress 

 

Land 

 

Telefon 

 

Firmatecknare 

 

Hemsida 

 

Företagets kontonummer (ej OCR kopplat) 

 

 

 

Kontaktperson 

Företagets revisor 

Revisorn skall vara medlem i FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer 

Revisionen skall utföras enligt god revisionssed 

Ankom 

 

Handläggare 

 

Godkänd 

 

Namn 

 

Befattning 

 

E-post 

 

Telefon 

 

Revisors namn 

 

Företag 

 

Telefon 

 

E-post 
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Licensen 

 Ska gälla från datum för utfärdande  

  Ska INTE gälla från datum för utfärdande utan tidigast från    

 

Licenstagaren 

1. garanterar härmed att all den information 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, samt 

6. 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 Mobiltelefonabonnemang 2020   

• Allmänna villkor 2018-03-01 

• Särskilda villkor 2020-01-01 

• Kriterier Mobiltelefonabonnemang 2020:1 

• Användning av märket (logotypen) Bra Miljöval 

• Praxisdokument  

 

Undantag: Om Ansökan gäller en ändring av en Produkt märkt med 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 

 Ändring av licens 

 

A2 Produkternas benämning 

 

 

 

 

A3 Grund för ansökningsavgiftens storlek 

Produktens namn 

 

Prognos för årlig försäljning av antal mobiltelefonabonnemang,  

 

 

 

Årlig kostnad 

 

 

Produktens namn 

 

Prognos för årlig försäljning av antal mobiltelefonabonnemang,  

 

 Årlig kostnad 

 

 

Produktens namn 

 

Prognos för årlig försäljning av antal mobiltelefonabonnemang,  

 

 Årlig kostnad 
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A4 Abonnemanget är utformat på följande sätt:  

Ett leasingsystem (mobiltelefonen hör till abonnemanget men ägs av licenstagaren)  

Produktens namn: 

 

Ett abonnemang utan mobiltelefon (kunden står själv för mobiltelefonen) 

Produktens namn: 

 

Ett abonnemang med mobiltelefon (ett mobiltelefonköp ingår i abonnemanget)  

Produktens namn: 
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B FÖRETAGSKRAV 

 

B1 Utbildning av personal  

 En plan finns för hur befintlig och ny personal utbildas i vad märkning med Bra Miljöval innebär. Planen skall 

bifogas per e-post. I planen beskrivs utbildningen, målgrupper och hur den ska inplaneras. 

 

Ansvarigperson för utbildningen är  

Kontaktperson 

 

B2 Marknadsföring  

Beskriv hur produkterna kommer marknadsföras och var det kommer ske, bifoga gärna textexempel  

 

 

Namn 

 

Befattning 

 

E-post 

 

Telefon 
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C Energi  

 

C1 Mobilnät 

 Licenstagaren äger eller ansvarar för ett eget mobilnät 

 Licenstagaren äger ej eller ansvarar ej för ett eget mobilnät 

 

C2 Uppskattad elanvändning  

Prognos för årligförsäljning av antal mobilabonnemang x 50 kWh per abonnemang och år 

Ange totalt antal KWh per år  

 

 

C3 Inköp av el märkt Bra Miljöval eller godkänd produktion av el  

Uppskattad volym i C2 skall produceras i egna godkända anläggningar eller köpas in som El märkt Bra Miljöval. Ange 

elleverantör som kommer förmedla El märkt Bra Miljöval  

 

 

Ange eventuella egna godkända av Naturskyddsförening elproduktionsanläggningar 

Anläggning och produktionskapacitet per år 

 

 

Anläggning och produktionskapacitet per år 

 

 

Anläggning och produktionskapacitet per år 
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D Ökad livslängd hos mobiltelefonen och  
dess komponenter 

 

D1 Beskriv systemet för reparation eller inbyte av skadade mobiltelefoner i det miljömärkta abonnemanget, kyssa i 

minst ett alternativ (försäkring, rabatt, annan lösning) 

 Försäkring 

Självrisk max  ____________  

Beskrivning av försäkring i det miljömärkta erbjudandet (kan även bifogas) 

Vad gäller vid reparation, inbyte av telefon, självrisk  

 

 

 Rabatt 

Procent av reparations- eller inbyteskostnaden ____________  % 

Rabatten för reparationer uppskattas ett värde på __________  % av marknadsvärde 

Beskrivning av ett eventuellt rabattsystem i det miljömärkta erbjudandet (kan även bifogas) 

Vad gäller vid reparation, inbyte av telefon, självrisk  

 

 

 

  



Mobiltelefonabonnemang 2020 – Ansökan Bra Miljöval 

 

 

8 

 Annan lösning  

Beskrivning av ett eventuellt rabattsystem i det miljömärkta erbjudandet (kan även bifogas) 

Vad gäller vid reparation, inbyte av telefon, självrisk  

 

 

D2 Erbjuds en godtagbar lånemobil till abonnenten utan extra kostnad vid reparation      

 Ja 

Beskrivning (kan även bifogas) 

Vad gäller vid reparation, inbyte av telefon, självrisk  

 

 

D3 Beskriv den lösning som erbjuds för att möjliggöra att telefonen i ett miljömärkt abonnemang är användbar i  

minst 5 år 

 

D4 Erbjuds skyddsfodral i det miljömärkta abonnemanget vid beställning av mobiltelefon 
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 Ja 

 Skyddsfodralet är ej tillverkat av PVC 

 

Beskrivning av fodralets material (kan även bifogas) 

 

 

D5 Beskriv hur återbruk av funktionsdugliga mobiltelefoner sker 

 En rabatt/premie erbjuds vid återbruk 

 

Beskrivning ange hur återbrukssystemet fungerar och ange rabatt/premie (kan även bifogas) 
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D6 I vilka länder återvinns funktionsdugliga mobiltelefoner 

Beskrivning ange hur systemet fungerar och var dessa mobiler tas om hand 

 

 

D7 Finns ett system för återvinning av ej funktionsdugliga mobiltelefoner  

 Ja 

 En rabatt/premie erbjuds för att återvinna ej funktionsdugliga mobiltelefoner 

Beskrivning ange hur systemet fungerar och ange rabatt/premie (kan även bifogas) 
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D8 I vilka länder återvinns ej funktionsdugliga mobiltelefoner 

Beskrivning ange hur systemet fungerar och var dessa mobiler tas om hand 

 

 

D9 Finns ett system och sker det kontroller så att all data raderas från mobiltelefoner som återbrukas 

 Ja 

Beskrivning (kan även bifogas) 
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D10 Erbjuds begagnade återbrukade telefoner till de som har miljömärkta mobiltelefonabonnemang  

 Ja 

Beskrivning (kan även bifogas) 

 

 

D11 Finns en plan som beskriver återbruk och återvinning för övrig relevant elektronik som licenstagaren äger   

 Ja 

Beskrivning (kan även bifogas) 
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E Minskad miljöbelastningen från mobiltelefonen 
och i dess användning 

 

E1 Vilken miljöinformation presenteras vid köp av det miljömärkta abonnemanget  

Beskrivning (kan även bifogas) 

 

 

E2 Hur förmedlas årligen miljöinformation till abonnemanget innehavaren 

Beskrivning (kan även bifogas) 
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E3 Avsättning till projekt 

Licenstagaren ska årligen minst avsätta 1 kr per miljömärkt abonnemang som ska användas till att utveckla 

miljösmarta lösningar, exempelvis appar, som syftar till att minska mobiltelefoners och mobilanvändandets 

miljöpåverkan. 

 Licenstagaren avser att ha fond i egen regi 

Beskrivning (kan även bifogas) 
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