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Hvem er 
Miljømærkning 
Danmark ?







Svanemærket 
og EU-Blomsten

Danmarks officielle miljømærker





1) YouGov kendskabsmåling, jan. 2019 









Miljømærkning af 
møbler
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Kriterierne er gyldige frem til 30. juni 2021

• Følgende produkter kan mærkes:

• Møbler, inventar, døre og lamper til indendørs brug 
kan Svanemærkes. 

• For at et produkt skal kunne markedsføres som 
Svanemærket skal hele produktet være godkendt.

• Det er lagt vægt på brug af certifiseret træråvarer og 
resirkuleret plast og metal samt reduseret brug af miljø-
og sundhedskadelige stoffer, god holdbarhed og 
genanvendelse. 

Gebyrer: 
• Ansøgning 3.000 € + moms (engangsbeløb)
• Anvendelsesgebyr 0,3% af omsætning + moms per år
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Kriterierne er gyldige 28. juli 2022

• Følgende produkter kan mærkes:

• Alle møbler – både inde og ude

• Følgende er ikke omfattet:

• Legeredskaber

• Spejle

• Bygningselementer

• Brugte eller ombyggede møbler

Gebyrer: 
• Ansøgning 2.000 € + moms (engangsbeløb)*
• Anvendelsesgebyr 0,15% af omsætning i EEA**

• Mulighed for rabat

• **EEA (European Economic Area) består pt. af alle EU medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge 
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Overordnet sikrer mærkerne

• At møblerne er fremstillet af træ, der er lovligt fældet.

• At det kan spores, hvor træet kommer fra, og en høj andel af 
træet er fra certificeret bæredygtigt skovbrug.

• At lim og maling ikke er tilsat kræftfremkaldende stoffer.

• At møblerne hverken er tilsat halogenerede flammehæmmere, 
ftalater, tungmetaller eller flourstoffer.

• At tekstil og fyld lever op til skrappe kemikaliekrav.

• At der er stillet krav til afdampning af skadelige stoffer.

• At der er stillet krav til møblernes styrke, sikkerhed og kvalitet.



Sådan kommer 
du i gang
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Sådan kommer I i gang – 4 faser

•MMD: 
Rådgivning om 
muligheder & 
proces

•Kunde: 
Indsamling af 
data og 
dokumentation

Indledende 
dialog

•MMD: 
Behandling af 
ansøgning

•Kunde: Evt. 
supplerende data

•MMD: 
Kontrolbesøg

Ansøgning
•Kunde: 
Markedsføring af 
miljø-mærkede 
produkter

•MMD: Sparring 
omkring 
markedsføring

Anvendelse af 
licens

•Kunde:
Fornyelse & evt. 
udvidelse af 
produkt-gruppe(r)

•MMD: Evt. 
kontrolbesøg

Udvidelse / 
Fornyelse

MMD: Miljømærkning Danmark

Licens tildeles
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Hjælpedokumenter for Svanemærket

https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kriterier/vis-

produktgruppe?produktgruppeid=031&projektgruppe=Svanen#,tab:kriterier

https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kriterier/vis-produktgruppe?produktgruppeid=031&projektgruppe=Svanen#,tab:kriterier
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Folder structure



Sidefod19

Material overview
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Writeable declarations



https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kriterier/vis-

produktgruppe?produktgruppeid=EU49&projektgruppe=Blomsten#,tab:kriterier

https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kriterier/vis-produktgruppe?produktgruppeid=EU49&projektgruppe=Blomsten#,tab:kriterier
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Oversigt gældende licenser - Svanemærket
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Oversigt gældende licenser – EU-Blomsten



1. Hovedpointe i indstillingen 

Nye udbud fra 1. november 2017:

Stilles krav om miljømærket Svanen eller EU-Blomsten inden for 
indkøbskategori 1 – både KK og SKI aftaler

Stilles krav om miljømærket Svanen eller EU-Blomsten og køber miljømærket 
via SKI, inden for indkøbskategori 2 , når der er et markedet for miljømærkede 
produkter, der kan opfylde kommunens indkøbsbehov,

Anvendes miljømærkningskrav som tildelingskriterium i KK udbud og SKI 
udbud for indkøbskategori 3 og 4  - hvis markedet er tilstrækkeligt udviklet!



Sjældent har vi 

haft så mange     

henvendelser 

møbler 

og legetøj



Miljømærkernes 
værdi for  
virksomheden





Kilde: Kundetilfredshedsundersøgelse for Miljømærkning Danmark, dec. 2017
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Andet

En øget effektivisering af virksomhedens interne
processer

Ressourcebesparelser

En øget efterspørgsel efter de miljømærkede
varer/ydelser

Stolthed over miljømærkningen blandt vores
medarbejdere

En øget interesse for virksomheden og/eller
virksomhedens produkter generelt

En stærkere positionering

Hvilket udbytte har din virksomhed oplevet som følge af jeres miljømærkning?



”Det er en nem 
kommunikationsvej til 
forbrugere, idet mærket 
anerkendes bredt både i privat 
og professionelt regi. 

Svanemærket gør det kort 
sagt enkelt at kommunikere  et 
komplekst budskab.” 

”Svanemærket sikrer, at vi 
sparer på ressourcerne. Det 
er ikke kun godt for miljøet og 
jordens ressourcer, men også 
for vores økonomi.”

”Vi bruger EU-Blomsten til at 
skabe en attraktiv miljøprofil 
ved at fortælle om mærket og 
de skrappe krav, vi lever op til i 
alle led af virksomheden – det 
er ikke bare en test af det 
færdige produkt.”

Virksomhed Virksomhed Virksomhed



https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UTwkKi4WY3A


Afrunding og 
spørgsmål



Tak!
Du kan læse mere på
www.ecolabel.dk


