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Miljømærkning gavner din virksomheds 
image 
– og gør samtidig dine produkter mere attraktive 

 

Hvorfor investere i miljømærkning? 

Miljømærkning af dine produkter gør det ikke alene tydeligt, at dine produkter tager hensyn 
til miljø, sundhed og mennesker. Det øger også dit brands troværdighed, og dit produkt 
bliver mere attraktivt i dine kunders øjne. Samtidig kan det være et krav fra din kundes side, 
at der er et miljømærke på dit produkt. 

Vi hjælper med at miljømærke dit produkt med f.eks. Svanemærket, EU-blomsten eller 
Cradle to Cradle. Mærkerne er en garanti for, at produktet er blandt de mindst belastende 
for miljø i deres kategori. 

 

Miljømærkning med Compliance House: 

• Erfaren rådgivning omkring krav og regler 
• Udformning og indhentning af dokumentation 

• Professionel hjælp med ansøgningen 

• Effektiv mærkningsproces 

Lad Compliance House lave dine miljømærkninger. Så får du professionel og erfaren hjælp 
til at indhente den nødvendige information og udforme ansøgningen i henhold til kriterierne. 
Samtidig rådgiver vi om, hvilke ændringer der evt. skal til i produktionen, for at din 
virksomhed opfylder kravene. Med vores hjælp kan du være sikker på, at mærkningen 
forløber effektivt og sker helt i overensstemmelse med reglerne og retningslinjerne for den 
pågældende mærkningsordning. 

 

Vi kan naturligvis også håndtere det videre forløb med udformning af ansøgning og dialog 
med certificerings- og licensudbyder.  

 



Bestil gratis screening af dit produkt 

Overvejer du at få miljømærket et eller flere af dine produkter, kan du bestille en gratis 
screening her. Vi analyserer dit produkt og fortæller, hvad du skal være særligt opmærksom 
på i forhold til miljømærkning.  

Du kan bestille gratis screening af dit produkt ved at kontakte os. 

Vil du vide mere om miljømærkning? 

Har du spørgsmål om miljømærkning af dine produkter, er du velkommen til at kontakte os. 
Herunder finder du desuden svarene på nogle typiske spørgsmål omkring miljømærkning, 
vi bliver stillet af andre virksomheder. 

Hvad er et miljømærke?  
Miljø- og sundhedsmærker tildeles produkter og virksomheder, der lever op til en lang række krav til bl.a. 
materialer, produktion, emballage, affald og mange andre aspekter. 
I Norden er Svanemærket og EU-Blomsten de officielle miljømærker, og desuden bruges også Den Blå 
Krans, Cradle to Cradle, GOTS og OEKO-TEX. De udstedes af forskellige instanser og har forskellige krav og 
specifikationer, som produktet skal leve op til. 
 

Hvordan får jeg et miljømærke? 

Alle kriterier for et produkt skal dokumenteres og samles i en ansøgning, som sendes til certificerings- og 
licensudbyderen. Der kan være op til 100 forskellige kriterier, der skal opfyldes. 
Ansøgningsprocessen kan se sådan ud: 
1. Indholdsstoffer kortlægges og vurderes.  
2. Krav til alle processerne skal dokumenteres (f.eks. spildevandsbehandling, emballage, affald, arbejdsmiljø, 
kvalitet og transport) 
3. Dokumentstyring, lagerstyring og den/de ansvarlige for miljømærket skal dokumenteres 
4. Dokumenterne evalueres løbende, samles i en ansøgning og indsendes 
5. Eventuelle forhold/dokumentation optimeres løbende 
6. Kontrolbesøg fra det certificerende organ eller licens udbyder, afhængig af mærkningen.  

 

Hvad koster det at få et miljømærke? 

Miljø- og sundhedsmærkning er en investering, som med den rigtige markedsføring øger salget, ligesom din 
virksomhed i processen kan finde muligheder til optimering af produktionen, minimering af spild m.m. 
Dette hjælper samlet set med at indtjene investeringen. Prisen varierer fra produkt til produkt og afhænger af 
størrelsen på din virksomhed, beliggenheden samt produktgruppe. 
 
Eksempel for Svanen/EU blomsten – møbler og inventar: 
–Ansøgningsgebyr til den certificerende udbyder, når ansøgningen er sendt ind.  
Ansøgningsgebyret er på 2.000 Euro for (EU-blomsten) og 3.000 Euro for (Svanen). 
– Omkostninger til kontrolbesøg i forbindelse med certificeringen, hvis produktionen f.eks. er i EU. Prisen 
for et kontrolbesøg er 1.500 Euro (Svanen) og 1000 Euro pr. dag (EU-blomsten). 
–Anvendelsesgebyr af den miljømærkede omsætning, fra det tidspunkt hvor du får certificeringen, og 
afregnes årligt. Der skal betales 0,3% (Svanen) og 0.15% (EU-blomsten). 
– Et mindre fornyelsesgebyr, når kriterierne revideres – typisk hvert 4.-5. år. 1500 Euro (Svanen) og 125 
Euro pr. time (EU-blomsten). 
 
Eksempel for Cradle to Cradle: 
- Materiale vurdering med forundersøgelse og analyse af produktet samt alle underleverandør af del 
komponenter. Gebyr 3500 – 7500 Euro afhængig af antal CAS numre i produkt og kompleksitet.  
- Certificering og udstedelse af licens, dataindsamling og rapport. Gebyr 10.000 – 50.000 Euro afhængig af 
antal af CAS numre og kompleksitet. 
- Fast årligt gebyr 800 Euro – betales til Cradle to Cardle Products Innovation Institute som udsteder 
licensen.   
- Re-certificering og fornyelse af licensen, hvert andet 2 år – gebyr 1300 Euro.  
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Må jeg bruge miljømærket i min markedsføring? 

Ja, det må du. Der er få, enkle regler for at anvende miljømærkerne i din markedsføring, afhængig af hvilket 
mærker du har fået: 
– Markedsføringen må ikke være vildledende 
– Specifikationer for logo skal overholdes 

 

Informationsmøde 

Vil du gerne have miljømærket dine produkter? Så lad os tage en snak om, hvilke krav det stiller til din 
produktion, og hvordan Compliance House kan hjælpe dig videre. 
 

Kontakt os 

Compliance House 
Stokagervej 5  
DK-8240 Risskov 
 
Telefon: +45 40 11 09 20 
Eller: +45 71 70 59 65 
 
Email: mail@compliance-house.com 
 
 

Pakkepris for Furn-tech medlemmer – 15 timer for 14.500 kr. ex. 
Moms -  Normal pris 20.550 kr. ex. Moms. 
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