
Skal dine møbler 
miljømærkes med 
EU-Blomsten? 

Miljømærkning Danmark inviterer til et spændende seminar for møbelproducenter. I august 2016 offentliggjorde 
EU-Kommissionen nye, udvidede kriterier for møbler, så de nu omfatter træmøbler, kontormøbler og møbler 
til hjemmet. Kom og hør om de nye kriterier, og få viden om hvordan du kan bruge mærkerne som konkurrence-
parameter, og sikre at du er på forkant med miljølovgivningen. 

Program for dagen 
09.30 - 10.00 Ankomst og let morgenmad 

10.00 - 10.10 Velkomst og præsentation ved Miljømærkning Danmark

10.10 - 10.40   Anne Stokvad Madsen, bestyrelsesformand i Furn-Tech. 
Repræsenterer brancheforeningen og fortæller om deres 
deltagelse i kriterieudviklingen med særlig fokus på kvalitetskrav.

10.40 - 11.10  Kurt Nedergaard, Business Manager og QEP-Master hos Gabriel. 
Fra forhandlersiden vil Gabriel fortælle om virksomhedens 
mangeårige erfaring som leverandør af miljømærkede tekstiler  
til møbelbranchen. 

11.10 - 12.00  Jakob W. Waidtløw, Seniorkonsulent i Miljømærkning Danmark 
Orienterer om kravene i de nye kriterier for møbler samt 
ansøgningsprocessen.

12.00 - 12.15  Helene Byskov Christiansen, FM Procurement Manager, Rambøll 
Repræsenterer ”Netværk for Miljømærket Indkøb”. Netværket 
efterspørger et større af udbud miljømærkede møbler.

12.15 - 12.30 Afrunding og opfølgning 

  12.30 Frokostbuffet 

I forbindelse med mødet vil det være muligt for deltagerne, at arrangere et 
møde med en konsulent fra Miljømærkning Danmark. For booking af møde 
kontakt venligst konsulent Ingrid Elmedal på ie@ecolabel.dk.

Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten, som er Danmarks officielle miljømærker. 
Vi kontrollerer og certificerer miljømærkede produkter. Gennem dokumentation og kontrol sikrer vi, at miljø-
mærkernes skrappe krav bliver overholdt. 

Målet med miljømærkerne er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser miljømærkerne på hele 
produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Info
Dato 
 6/12-2016 kl. 10 - 12.30

Sted 
Scandic Kolding,  
Kokholm 2, Kolding

Entre 
Gratis

Tilmelding 
Senest 30/11 på  
info@ecolabel.dk

Kontakt 
 Ingrid Elmedal,  
72414821  
ie@ecolabel.dk

Arrangementet er gratis,  
men ved udeblivelse 
faktureres 200kr/deltager. 
Evt. afbud skal sendes i god 
tid, og senest kl. 8.00 på 
dagen til info@ecolabel.dk.
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