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PEFC Danmark 
Amalievej 20 
1875 Frederiksberg C 
info@pefc.dk 

Dato: 
 
 
 
 

Ansøgning / kontrakt om PEFC Logolicens 
Hermed ansøges om udstedelse af PEFC logolicens for nedenstående bruger med ret til at anvende 
PEFC’s logo efter anvisninger fra PEFC. Ansøgningen sendes til info@pefc.dk. 
 
 
Tildelt licensnummer……………………………… 
(udfyldes af PEFC Danmark) 

 
 
Oplysninger om ansøger: 

Navn på ansøger (skovejer / 
virksomhed/organisation) 

 

Certificeringsfirma / certifikat nr. 
(ved individuel skovcertificering, 
sporbarhedscertificering og ved 
certificering af paraplycertificering) 

/ 

Paraplyorganisation / bevis nr. 
(når skovejer i en gruppecertificering 
ansøger) 

/ 

For organisationer der ønsker at 
anvende det til reklame eller 
undervisningsbrug opgives 
anvendelsesbrug 

 

 
 
 
Bilag 
Til denne ansøgning vedlægges udfyldt blanket med oplysninger til certificeringsregistret (bilag 1) 
Endvidere vedlægges kopi af gyldigt certifikat. 
 
 
Type af organisation (organisationsnummer) 
Sæt X udfor den kategori ansøger tilhører. 
 

22  Skovcertificering, gruppecertificering 41  Andre organisationer, uddannelse 

23  Skovcertificering, individuel certificering 42  Andre organisationer, miljø 

31 
 Sporbarhedscertificering, individuel 

certificering 
43 

 
Andre organisationer, sociale 

32  Sporbarhedscertificering, gruppecertificering 44  Andre organisationer, andre 
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Kontrakt vilkår 
Ansøger forpligter sig til at følge nuværende og fremtidige anvisninger fra PEFC om anvendelse af logoet 
specificeret PEFC ST 2001:2008: PEFC logo usage rules – requirements. Grafiske retningslinier er specificeret 
i PEFC Council Logo Usage Toolkit. Logoet skal altid anvendes sammen med licensnummeret udstedt af 
PEFC Danmark. 
 
Licensen udstedes af PEFC Danmark til ansøger i overensstemmelse med gældende overenskomst med 
PEFC Council. 
 
PEFC Danmark eller PEFC Council har ret til at tilbagetrække licensen med øjeblikkelig virkning hvis der findes 
anledning til at tro, at ansøger ikke følger de opstillede vilkår for logokontrakten. 
For begge parter gælder i øvrigt en opsigelsesfrist på 3 måneder. Opsigelse skal ske med anbefalet brev. 
 
Logolicensens gyldighedsperiode svarer til gyldighedsperioden for certifikatet / skovbrugsbeviset / 
akkrediteringen, dog max 5 år. Ved fornyelse af certifikat / skovbrugsbevis kan kontrakten 
umiddelbart forlænges ved indsendelse af en kopi af det nye gyldige certifikat / skovbrugsbevis. 
Ophører certifikatet / skovbrugsbeviset med at være gyldigt, ophører på samme tidspunkt 
logolicensens gyldighed. Meddelelse om dette skal straks gives til PEFC Danmark. 
 
 
Fejlagtig anvendelse af PEFC varemærket er ikke tilladt og overtrædelse af retningslinierne kan medføre 
bødestraf. Ved fejlagtig anvendelse af logoet kan PEFC Danmarks bestyrelse pålægge ansøger at betale bøde 
til foreningen svarende til et beløb optil 1/5 af markedsværdien af de produkter for hvilket logoet er fejlagtigt 
anvendt. Hvis licensindehaveren kan bevise at den fejlagtige anvendelse ikke var forsætlig, kan bødebeløbet 
begrænses til 10.000 Euro. 
 
Licensindehaveren forpligter sig til at aftale med det ansvarlige certificeringsorgan at revision af 
logoanvendelsen skal ske ved opfølgende revisioner af skovdriften / virksomheden samt at 
certificeringsorganet har ret til at foretage en anmeldelse til PEFC Danmark, hvis der konstateres fejlagtig brug 
af logoet. 
 
Licensindehaveren accepterer også en eventuel kontrol af logoanvendelsen udført af PEFC Danmark. 
 
Registrering 
Ansøger giver PEFC Danmark ret til at registrere oplysninger om ansøger ifølge denne ansøgning i PEFC´s 
dataregister over logolicenser samt at offentliggøre oplysningerne på internettet. 
 
Ansøgningen skal indsendes til PEFC Danmark i et underskrevet eksemplar. Efter PEFC Danmarks vurdering 
af ansøger og beslutning om udstedelse af logolicens returneres en underskrevet kopi til ansøger på hvilken 
det tildelte logolicensnummer angives. På PEFC Danmarks hjemmeside er ”PEFC Logo Reproduction Tool Kit” 
og ”Regler for brug af logo”, som ansøger bedes læse (http://www.pefc.dk/dokumenter/logobrug). 
 
 
Ansøger    PEFC Danmark 
 
Dato:    Dato: 
     

Navn (blokbogstaver)   Navn (blokbogstaver) 
     

Underskrift    Underskrift 

http://www.pefc.dk/dokumenter/logobrug


Bilag 1 til logolicensansøgning 

  

 

Blanket til oplysninger til PEFC logolicensregister 
Vedlægges som bilag til ansøgning / kontrakt om logolicens. For brugegruppe nr. 4 (andre 
brugere) udfyldes ikke oplysninger certificeringsfirma. 
 

 Organisationens oplysning 

Organisationens navn  

Certifikatnummer  

Kontaktperson, fornavn  

Kontaktperson, efternavn  

Adresse  

By  

Postnummer  

Telefon  

E-mail  

Hjemmeside  

Certifikat gyldigt til, dato  

  

Certificeringsfirma  

 
 
 

Oplysninger  
afgivet (dato)  

Navn  

 


