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Upplysningar om licensinnehavaren

Licensnummer: Licensversion:
3047 0014 4.2

Kriteriedokument:
047 Engångsartiklar för mat 4

Giltighetstid:
14 juni 2017 - 30 juni 2023

Giltig t.o.m.:
30 juni 2023

Kommentarer:
Licensen villkorat godkänd till den 30 september 2020, se bilaga för villkor.

Upplysningar om licensen

Miljömärkta produkter 
Beteckning och specifikation av varan/tjänsten per land:

Nordisk Miljömärkningslicens

Denna licens är nordisk och gäller i samtliga nordiska länder.
Miljömärkningsorganisationen ger härmed ovan nämnda licensinnehavare rätt att använda det nordiska miljömärket enligt licensens omfattning 
på eller i förbindelse med produkter som uppfyller fordringarna i åberopande miljömärkningskriterier eller i samband med marknadsföring av 
produkter. För att använda miljömärket i annat nordiskt land krävs ingen registrering. Omsättning av ovan berörda produkter ska en gång per 
år, på anmodan, rapporteras till miljömärkningsorganisationen senast den 1 april. Omsättningen ska vara uppdelad per nordiskt land. 

Miljömärkningsorganisationen åtar sig att informera berörda licensinnehavare om något i kriteriedokumentet ändras. 

Licensen återkallas med omedelbar verkan om ”Regler för miljömärkning av produkter” eller miljömärkningskriterierna för produktgruppen 
åsidosätts. Om licensinnehavaren orsakar miljömärkningsorganisationen direkta eller indirekta kostnader till följd av detta eller om skada 
orsakas av produkt tillverkad/såld av licensinnehavaren, ska licensinnehavaren hålla miljömärkningsorganisationen helt skadelös. 
Miljömärkningslicensen gäller till ovan angivet datum om den icke från licensinnehavarens eller miljömärkningsorganisationens sida sägs upp 
minst tre månader i förväg. Licensen får inte överlåtas utan att ansökan om överlåtelse genomförs.

Stockholm, 14 maj 2020
Miljömärkning Sverige AB

Ragnar Unge
VD

Norge Island
Finland Sverige se bilaga

Danmark Utanför Norden



Handelsnamn Sverige
Pingvin ECO Fryspåsar 1 liter, 70 st 

Pingvin ECO Fryspåsar 2 liter, 50 st 

Pingvin ECO Fryspåsar 3 liter, 40 st 

Pingvin ECO Fryspåsar 5 liter, 30 st

Nordisk Miljömärkningslicens
Bilaga 1 till Licensnummer 3047 0014 Licensversion 4.2

Villkor för godkännande
Förpackningsdesign ska vara i enlighet med krav O  30
Egenskaper som anges på etikett ska överensstämma med redovisade tester, t.ex. för 
temperaturtålighet.
Påvisa att mängden polymer som används till Svanenmärkta fryspåsar, är tillverkad av Bonsucro-
certifierad råvara.

Stockholm, den 14 maj 2020 Sida 1 / 1 - Bilaga 1


