Nordisk Miljømærkningslicens
Udstedt af:
Miljømærkning Danmark
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn

Oplysninger om licens-/registreringsindehaveren
Firmanavn og adresse:
ABC Pavilloner A/S
Sønderkrogen 7
DK-8600 Silkeborg

CVR nummer:
Telefon: (inkl. landekode)
EAN:
X

Kontaktperson:
Kim Hesel Christensen

Producent:
Produktionssted:

DK 21637076
+45 86812630

Producent
Forhandler/importør

ABC Pavilloner A/S
Sønderkrogen 7, DK-8600 Silkeborg, DANMARK

Oplysninger om licensen
Licensnummer: Licensversion:
5089 0058

2.0 a

Gyldig t.o.m.:
30 juni 2017

Kriteriedokument:

Gyldighedstid:

089 Huse, lejligheder og børneinstitutioner 2

15 december 2009 - 30 juni 2017

Kommentarer:
Licensen er betinget godkendt t.o.m. 1 juni 2016

Miljømærkede produkter
Betegnelse og specifikation af varen/tjenesten pr. land:

Betegnelse: Se bilag
Miljømærkningsorganisationen giver hermed ovennævnte licens- og registreringsindehaver ret til at anvende det nordiske miljømærke i
henhold til licensens omfang på eller i forbindelse med produkter, som opfylder kravene i relevante miljømærkningskriterier eller i forbindelse
med markedsføring af produkter. For at anvende miljømærket i et andet nordisk land kræves registrering i respektive land. Omsætningen for
ovenfor berørte produkter skal en gang om året efter anmodning rapporteres til miljømærkningsorganisationen senest den 1. april.
Miljømærkningsorganisationen påtager sig at informere berørte licensindehavere, hvis noget i kriteriedokumentet ændres.
Miljømærkningslicensen gælder til ovenfor angivet dato, hvis den ikke fra licensindehaverens eller miljømærkningsorganisationens side opsiges
mindst tre måneder i forvejen. Licensen må ikke overdrages, uden at Ansøgning om overdragelse gennemføres. Licensen/registreringen
tilbagekaldes med umiddelbar virkning, hvis ”Regler for miljømærkning af produkter” eller miljømærkningskriterierne for produktgruppen
tilsidesættes. Hvis licensindehaveren påfører miljømærkningsorganisationen direkte eller indirekte omkostninger som følge af dette, eller hvis
der forårsages skade af produkt fremstillet/solgt af licensindehaveren, skal licensindehaveren holde miljømærkningsorganisationen helt
skadesløs.

Nordhavn, den 3 december 2015
Miljømærkning Danmark

Martin Fabiansen
Direktør

Nordisk Miljømærkningslicens
Bilag 1 til Licensnummer 5089 0058 Licensversion 2.0 a
Godkendt med forbehold
1) MMD skal informeres når det første byggeri påbegyndes. Der udføres et kontrolbesøg på
dette byggeri, hvis MMD vurderer, at det er relevant.
2) Krav O3, Lufttæthed: Efter at henholdsvis første Bolig 107 m2 og første Daginstitution 216 m2
er bygget skal der sendes blowdoortest til MMD.
3) Krav O41, Kontrol af kvaliteten: Efter at første byggeri er færdigt skal der fremsendes rapport
for kontrol af kvaliteten udført af uvildig tredje part ifl. krav O41.
4) Krav O6 og O22, energimærkning og nanopartikler: Inden hårde hvidevare installeres i
bygninger, skal der indsendes oplysninger om mærke, model, energimærkning og bilag 7, som
skal godkendes af MMD.

Handelsnavn Danmark
KM15 – Præfab. Bolig (107 m2)
KM15 – Præfab. Institution (216 m2)

København, den 3 december 2015
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