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Danmarks officielle miljømærker 

Svanemærket – Nordens officielle miljømærke 
• Stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989 - Danmark tilsluttede sig i 1997 
• Anvendes primært i de nordiske lande 
• 59 produktområder, der kan miljømærkes 

EU-Blomsten – EU’s officielle miljømærke 
• Stiftet af EU-kommissionen i 1992 
• Anvendes i hele Europa 
• 26 produktområder, der kan miljømærkes - ikke kriterier for vaskerier 

*** * c- * * \: * * * EU~i~ 
Ecolabel 

www .ecolabel.eu 
• Miljømærkning Danmark 
• Udpeget af Miljøministeriet til at varetage drift og udvikling af de officielle miljømærker 
• Selvstændig del af Dansk Standard 
• Non-profit 

Opgaver: 
• Behandling af miljømærkeansøgninger 
• Kontrol og markedsovervågning 
• Markedsføring og vejledning om miljømærkerne 
• Deltage i kriterieudvikling nordisk og internationalt 



Alt det vi gør, sætter spor  

Vi gør dem mindre 



At gøre det komplekse enkelt 

• Miljøproblemer er komplekse 
• Virksomheder og forbrugere er i 

stigende grad bevidste om egen 
miljøpåvirkning og er 
opmærksomme på skadelig 
kemikalier i hverdagen 

• Forbrugere og indkøbere skal ikke 
være miljøeksperter når de køber 
ind 

• Miljømærkerne er en guide til mere 
bæredygtig produktion og forbrug 

• Mission: at gøre det enkelt at vælge 
blandt de miljømæssigt bedste 
produkter 



Helheden er Svanens og Blomstens styrke 

Hele produktets 
livscyklus er med i 
vurderingen, når kravene 
til svane- og 
blomstmærkede 
produkter fastsættes. 

1. Råvarer 

2. Produktion 

3. Anvendelse 

4. Bortskaffelse og 
recirkulering 



Hvad afgør hvad Svanemærket stiller krav til? 

R 
Relevans 
Hvor omfattende er 
miljøbelastningen? 

P 
Potentiale 
Hvilke muligheder er der for 
miljøforbedringer? 

S 
Styrbarhed 
Kan Svanemærket gøre en 
forskel? 



Mulighed for inddragelse når kriterierne revideres 



Danmarks officielle miljømærker står for ... 

… skrappe miljøkrav - i alle relevante faser af produktets livscyklus 

… skrappe krav til kemikalier - til gavn for miljø og sundhed 

... stramning af krav - for at skabe bæredygtig udvikling 

… certificering og kontrol – så du kan være tryg 



Engangsartikler med 
fødevarekontakt 



 

Kriterier for svanemærkede engangsartikler 

Kriterierne findes på norsk og engelsk 
Er gyldige frem til 30. juni 2022 

Produktgruppen dækker bredt og indeholder 
bla: 
• Take-away emballage som kaffekopper, 

pizzakartonger og beholdere til indpakning af 
mad 

• Engangsservise, som kopper/glas tallerkner 
m.m 

• Poser og film til indpakning af mad 
• Kaffe- og thefiltre 
• Tandstikker/cocktailpinde og rørepinde 



Kriterier for svanemærkede engangsartikler, 
del 2 
Følgende produkter er IKKE omfattet af kriterierne: 
• Servietter, mad- og bagepapir 
• Sugerør, engangsbestik tallerkner m.m af plast (kommende EU 

forbud) 
• Affaldsposer 
• Bæreposer 

• Emballage som er en del af et ”færdig pakket” produkt 
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Hvad kræves for at blive Svanemærket? 
I kriteriedokumentet findes en række generelle krav samt krav til de 
enkelte materialer. 

Der stilles bl.a. følgende krav: 
• Fremstilling af en høj andel fornybare materialer eller recirkuleret 

plast 
• Forbud mod fluorstoffer, ftalater, bisphenol A, smagsstoffer, parfume 

og PVC 
• Trævarerne skal kunne spores og være certificerede 
• Forbud mod recirkuleret papir, pap og karton 
• Mærkning med sorteringssymbol/-tekst 
• Mulighed for genanvende materialer A1

For at opfylde kravene skal dokumentation i henhold til 
dokumentationskravet fremlægges. 



Slide 12 

A1 uklart hvad du mener 
Author; 26-04-2019 
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Godkendte produkter 
047 Engangsartikler til fødevarer - licenshavere 
Abena Global Supply A/S 

Field Advice 

H P Rani Plast AB 

Huhtamåki Food Service Nordic Oy 

ITS bv 

K,onos GmbH 

Melitta Europa GmbH & Co. KG 

Oy Mini-Maid Ab 

Pacovis AG 



Tak for 
jeres tid! 

Har I flere 
spørgsmål? 

Kontakt: 

Jakob Waidtløw, seniorkonsulent 

Telefon 72 41 48 16 
E-mail: jwa@ecolabel.dk 

mailto:jwa@ecolabel.dk
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