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Søknad om miljømerkelisens for småhus,         

leilighetsbygg, barnehagebygg og skolebygg 

Søknad sendes til: 

post@svanemerket.no 

Prosjektets markedsføringsnavn (vil stå på Svanemerket sin hjemmeside): 

Opplysninger om søkeren: 
Foretaksnavn (juridisk) 

Postadresse:

Organisasjonsnr/mva:

Tlf.nr.

Hjemmeside: 

Lisensen søkes i egenskap av: 

☐ Byggherre ☐ Entreprenør ☐ Bestiller ☐ Annet

Bestiller av prosjektet (dersom det er en annen enn søker): 

Fakturainformasjon 

E-postadresse for faktura:

Skal fakturaer merkes med prosjektnr/referanse e.l.?

☐ Nei

☐ Ja, merk fakturaer på følgende måte:

Fakturaadresse (dersom det er en annen enn søkers postadresse): 

Annen viktig informasjon ifm. faktureringsrutinene som Svanemerket må vite: 

Kontaktinformasjon 

Kontaktperson for søknaden:   Rolle: E-post:      Tlf.nr: 

Kontaktperson for fakturaspørsmål: E-post: Tlf.nr: 

Kontaktperson for markedsføring: E-post: Tlf.nr: 

Firmaansvarlig: E-post: Tlf.nr: 
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Informasjon om søknaden 

☐ Første lisenssøknad ☐ Utvidelse (nytt prosjekt på eksisterende lisens)

☐ Fornyelse av eksisterende lisens ☐ Endring av eksisterende lisens. Beskriv endringen:

Eksisterende lisensnr: 

Informasjon om prosjektet 

Markér hvilken/hvilke type(r) bygg som prosjektet omfatter: 

☐ Småhus  ☐ Fritidsbolig     ☐ Servicebolig   ☐ Leilighetsbygg    ☐ Barnehage   ☐ Skole ☐ Tilbygg til eksisterende bygg

Antall boenheter: Antall bygningskropper: 

Beregnet BRA* (m²): 

Forventet byggestartdato**: Forventet ferdigstillelsesdato: 

Sted der prosjektet skal oppføres: Bygget/ene kommer til å få følgende adresse(r): 

Eventuelle utfyllende opplysninger: 

Koordinater til prosjektet: 

Breddegrad (GPS-X):  Lengdegrad (GPS-Y): 

* BRA (bruksareal): summen av P-rom (primærareal) og S-rom (sekundærareal). For leilighetsbygg summeres BRA for alle bruksenheter (ekskl. fellesarealer). 
** Oppstart råbygg/støp bunnplate
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Søknadsavgift 

Så snart vi har mottatt søknaden vil faktura for søknadsavgiften bli sendt.  

Søkerens forpliktelser 

Vi har lest og gjort oss kjent med «Regler for svanemerking av produkter», Avgiftsregler for svanemerking»» og «Retningslinjer for 

bruk av Svanemerket på produkter og tjenester». Dersom vår søknad om miljømerkelisens innvilges, forplikter vi oss til å følge disse 

bestemmelsene samt kriteriene for produktgruppen og øvrige bestemmelser som miljømerkingsorganisasjonen formidler til oss.  

Vi forplikter oss således til å følge det ovennevnte regelverket, noe som bl.a. innebærer: 

− å oppfylle gjeldende myndighetskrav vedrørende ytre og indre miljø ved fremstilling og håndtering av

produktet,

− å oppfylle myndighetskrav som gjelder produktet i Norden,

− å kun benytte miljømerket på produkter som i alle henseende oppfyller kravene i gjeldende miljømerkingskriterier,

− å ikke bruke miljømerket på andre produkter enn dem som omfattes av vår miljømerkelisens,

− å ikke parallelt markedsføre samme produkt i Norden, med samme eller til forveksling likt handelsnavn, med og uten

Svanemerket,

− å følge reglene for bruk av miljømerket i henhold til punkt 7 i «Regler for svanemerking av produkter» og i henhold til

«Retningslinjer for bruk av Svanemerket på produkter og tjenester»,

− å gi riktig informasjon om miljømerkingens betydning ved markedsføring av miljømerkede produkter i annonser og annen

reklame,

− å betale fastsatte avgifter til miljømerkingsorganisasjonen og øvrige kostnader i forbindelse med vår søknad om

miljømerkelisens, herunder kostnader i forbindelse med kontroll og test av miljømerkede produkter som er foreskrevet i de

relevante miljømerkingskriteriene og øvrige bestemmelser,

− å betale lisensavgifter og øvrige kostnader til miljømerkingsorganisasjonen i de nordiske landene der de lisensierte

produktene selges,

− å komplettere søknaden med dokumentasjon av nasjonale særkrav dersom produkter skal markedsføres i andre land enn de

som var aktuelle på søknadstidspunktet,

− å holde miljømerkingsorganisasjonen skadesløs mot erstatningskrav eller annen økonomisk utgift som påføres

miljømerkingsorganisasjonen som følge av skade forårsaket av produkt produsert og/eller solgt av lisensinnehaveren,

herunder inkludert feil og mangler ved selve produktet,

− å omgående rapportere til miljømerkingsorganisasjonen produkt- og markedsmessige endringer knyttet til den utstedte

lisensen, herunder endringer med hensyn til hvilke nordiske land produktet selges i,

− å kun bruke miljømerket så lenge lisensen er gyldig.

Avtale om lisensiert rett til å bruke og påberope seg det nordiske miljømerket Svanemerket er sluttført når miljømerkings-

organisasjonen har utstedt lisens. 

Dato   Firmaansvarliges underskrift 

Gjenta navn med blokkbokstaver:
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Opplysninger om hovedentreprenøren (dersom det er en annen enn søker/lisensinnehaver) 

Foretaksnavn (juridisk): 

Postadresse:

Kontaktperson: 

Telefonnr: 

E-post:

Hovedentreprenørens forpliktelser 

Vi har lest og gjort oss kjent med regelverket ovenfor som denne søknaden henviser til. Som hovedentreprenør for prosjekt/lisens 

som søkeren anmoder om miljømerkelisens for, forplikter vi oss herved til å bygge prosjektet i overensstemmelse med miljø-

merkekriteriene for gjeldende produktgruppe. Videre bekrefter vi at gjeldende myndighetskrav vedrørende indre og ytre miljø 

oppfylles ved all fremstilling og håndtering av produktet, samt at myndighetskrav som gjelder produktet er oppfylt. 

Dato     Hovedentreprenørens underskrift 

Gjenta med blokkbokstaver: 


