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Introduktion	  
Dette	  notat	  beskriver	  og	  samler	  op	  på	  erfaringerne	  og	  resultaterne	  fra	  PlanMiljøs	  rådgivning	  af	  
virksomheder	  i	  forbindelse	  med	  Bæredygtig	  Bundlinjes	  rammeaftale	  omkring	  ’Miljømærkning	  
af	  virksomheder’.	  
	  
10	  virksomheder	  har	  modtaget	  rådgivning	  i	  forbindelse	  med	  forberedelse	  til	  ”miljømærkning”	  af	  
et	  af	  virksomhedens	  produkter	  eller	  services,	  som	  led	  i	  udarbejdelsen	  af	  en	  grøn	  forretningsmo-‐
del.	   
	  
Virksomhederne	  i	  rådgivningsforløbene	  er	  i	  udgangspunktet	  fra	  hotel-‐	  og	  restaurationsbran-‐
chen,	  men	  andre	  brancher	  er	  også	  repræsenteret.	  
	  
	  
	  
Baggrund	  
Bæredygtig	  Bundlinjes	  formål	  er	  at	  udvikle	  planer	  for	  nye	  grønne	  forretningsmodeller	  for	  100	  små	  
og	  mellemstore	  virksomheder.	  Succeskriterierne	  for	  dette	  specifikke	  projekt	  er	  at	  understøtte	  rege-‐
ringens	  strategi	  for	  cirkulær	  økonomi	  og	  via	  projektet	  arbejde	  med	  konkrete	  initiativer,	  der	  frem-‐
mer	  cirkulær	  økonomi	  via	  miljømærkningsordninger.	  Virksomheder,	  der	  deltog	  rådgivning	  støtter	  
derudover	  også	  op	  om	  FNs	  verdensmål	  7	  (Bæredygtig	  Energi),	  12	  (Ansvarlig	  forbrug	  og	  produktion)	  
og	  17	  (partnerskab	  for	  handling).	  
	  
Virksomhederne	  er	  indledningsvis	  blevet	  screenet	  for	  mulige	  grønne	  forretningsmodeller	  og	  poten-‐
tialer	  for	  implementering	  af	  en	  eller	  flere	  miljømærkninger.	  Ifølge	  Erhvervsstyrelsen	  (Grøn	  Omstil-‐
lingsfond)	  er	  en	  grøn	  forretningsmodel	  økonomisk	  rentabel	  og	  sikrer	  samtidig	  et	  mindre	  forbrug	  af	  
energi	  og/eller	  ressourcer	  og	  derigennem	  en	  mindre	  påvirkning	  af	  miljøet.	  	  
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Rammeaftalens	  hovedresultater	  
Samlede	  resultater	  af	  rammeaftalen	  

Antal	  virksomheder	  i	  rammeaftalen	   10	  
Antal	  miljømærkede	  virksomheder	  inden	  rammeaftalen	   0	  
Antal	  miljømærkede	  virksomheder	  efter	  rammeaftalens	  afslutning	   3	  
Antal	  virksomheder	  forberedt	  til	  miljømærkning	  efter	  rammeaftalens	  afslutning	   4	  
Antal	  virksomheder	  hvor	  det	  ikke	  har	  været	  muligt	  at	  miljømærke	   3	  
Antal	  virksomheder	  med	  grøn	  forretningsplan	   10	  
Tons	  CO2-‐besparelse	  i	  rammeaftalen	   141,16	  
Tons	  CO2-‐besparalse	  i	  rammeaftalen	  som	  følge	  af	  energireduktion	   67,37	  
Tons	  CO2-‐besparalse	  i	  rammeaftalen	  som	  følge	  af	  materialebesparelser	   34,93	  
	  
Den	  oprindelige	  rammeaftale	  fra	  Bæredygtig	  Bundlinje	  indeholdte,	  at	  virksomhederne	  pri-‐
mært	  skulle	  rekrutteres	  fra	  hotel-‐	  og	  restaurationsbranchen.	  Den	  samlede	  pulje	  af	  virksomhe-‐
der	  endte	  dog	  med	  at	  være	  meget	  forskellige	  og	  repræsenterer	  et	  bredt	  udsnit	  af	  brancher.	  De	  
10	  virksomheder,	  der	  har	  fået	  gennemført	  et	  forløb	  omkring	  miljømærkning,	  beskæftiger	  sig	  med	  
følgende	  områder:	  
	  
	   Antal	  virksomheder	  
Drift	  af	  kantine	  (Svanemærkning)	   1	  
Facaderensning	  (Ingen	  relevant	  miljømærkning)	   1	  
Salg	  af	  tekstiler	  (EU	  Blomsten)	   1	  
Drift	  af	  hotel-‐	  og	  konferencecenter	  (Svanemærkning	  /	  Green	  Key)	   2	  
Vaskeriservice	  (Svanemærkning)	   1	  
Varetransport	  (Ingen	  relevant	  miljømærkning)	   1	  
Drift	  af	  spillesteder	  (Green	  Key)	   1	  
Udlejning	  af	  værktøj	  og	  udstyr	  (Ingen	  relevant	  miljømærkning)	   1	  
Drift	  af	  café	  /	  spisested	  (Green	  Key)	   1	  
	  
	  
Valg	  af	  miljømærker	  
Alle	  virksomheder	  har	  indledningsvis	  fået	  gennemført	  en	  screening	  for	  relevante	  miljømærker	  i	  
forhold	  til	  deres	  produkt	  eller	  service.	  	  
	  
For	  nogle	  virksomheder	  har	  flere	  miljømærker	  været	  en	  mulighed,	  og	  her	  har	  man	  i	  samarbejde	  
med	  PlanMiljø	  foretaget	  en	  vurdering	  af,	  hvilket	  miljømærke	  der	  vil	  give	  bedst	  værdi	  ud	  fra	  et	  for-‐
retningsmæssigt	  synspunkt.	  Der	  har	  i	  udgangspunktet	  været	  fokus	  på	  anerkendte	  og	  type	  I	  miljø-‐
mærker	  (ISO	  14024)	  såsom	  Svanen	  og	  Blomsten,	  men	  afhængigt	  af	  virksomhedens	  behov	  er	  der	  
også	  arbejdet	  med	  eksempelvis	  Det	  Økologiske	  Spisemærke	  og	  Green	  Key	  (Type	  II	  mærker	  uden	  
uafhængig	  tredjeparts	  kontrol	  -‐	  ISO	  14021).	  	  
	  
Efterfølgende	  har	  virksomheden	  i	  samarbejde	  med	  PlanMiljø	  arbejdet	  med	  indhentning	  af	  doku-‐
mentation	  til	  brug	  for	  ansøgning	  om	  det	  valgte	  miljømærke,	  og	  for	  fire	  af	  de	  10	  virksomheder	  i	  
rammeaftalen	  er	  forløbet	  afsluttet	  med	  indsendelse	  af	  en	  ansøgning	  og	  tre	  yderligere	  ansøgninger	  
er	  på	  vej.	  	  
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For	  de	  tre	  resterende	  virksomheder	  har	  det	  ikke	  været	  muligt	  at	  finde	  et	  relevant	  miljømærke,	  da	  
der	  ikke	  på	  nuværende	  tidspunkt	  findes	  miljømærker,	  der	  matcher	  virksomhedernes	  produktporte-‐
følje	  eller	  den	  service,	  som	  de	  udbyder.	  I	  stedet	  har	  disse	  virksomheder	  i	  samarbejde	  med	  konsu-‐
lenten	  arbejdet	  med	  miljøledelse	  og	  optimering	  af	  virksomhedens	  samlede	  bæredygtighedsprofil	  
gennem	  fastsættelse	  af	  konkrete	  miljømål.	  
	  
	  
Leverancer	  til	  virksomhederne	  
Virksomhederne	  i	  rammeaftalen	  har	  fået	  udarbejdet	  følgende	  til	  brug	  for	  deres	  videre	  bærdygtig-‐
hedsarbejde:	  
	  
o En	  status	  for	  virksomhedens	  nuværende	  bæredygtighedsniveau	  

PlanMiljø	  har	  hjulpet	  virksomhederne	  med	  at	  identificere	  og	  synliggøre	  områder,	  hvor	  man	  al-‐
lerede	  gør	  en	  ekstra	  indsats	  i	  forhold	  til	  bæredygtighed.	  Alle	  virksomhederne	  har	  forud	  for	  
rammeaftalens	  gennemførelse	  iværksat	  tiltag	  for	  at	  minimere	  virksomhedens	  samlede	  miljøbe-‐
lastning.	  Ofte	  har	  disse	  tiltag	  været	  drevet	  af	  et	  økonomisk	  ræsonnement,	  og	  derfor	  har	  virk-‐
somhederne	  ikke	  altid	  opfattet	  det	  som	  en	  del	  af	  deres	  bæredygtighedsarbejde.	  Konsulenten	  
har	  derfor	  hjulpet	  med	  at	  beskrive	  disse	  tiltag	  og	  deres	  miljøeffekter,	  så	  virksomhederne	  kan	  
bruge	  disse	  beskrivelser	  aktivt	  i	  kommunikationen	  af	  deres	  bæredygtighedsprofil.	  
	  

o Miljøpolitik	  og	  hjælp	  til	  systematisering	  af	  arbejdet	  med	  bæredygtighed	  
Flere	  af	  virksomhederne	  har	  fået	  udarbejdet	  en	  miljøpolitik	  indeholdende	  dels	  nogle	  
overordnede	  bæredygtighedsprincipper	  til	  efterlevelse,	  men	  også	  med	  en	  række	  konkrete	  
tiltag	  på	  bæredygtighedsområdet,	  som	  virksomhederne	  skal	  forfølge.	  Både	  Svanemærket	  og	  
Green	  Key	  stiller	  krav	  til,	  at	  en	  miljømærket	  virksomhed	  kan	  fremvise	  en	  miljøpolitik,	  da	  det	  
forventes,	  at	  virksomheden	  arbejder	  med	  en	  kontinuerlig	  forbedring	  af	  på	  miljøområdet.	  	  
	  

o Miljømål	  for	  2019	  
Konsulenten	  har	  i	  samarbejde	  med	  virksomhederne	  udvalgt	  en	  række	  relevante	  miljømål,	  der	  
kan	  forbedre	  virksomhedens	  bæredygtighedsniveau.	  Miljømålene	  er	  tilpasset	  den	  enkelte	  
virksomheds	  muligheder	  og	  handlerum,	  så	  det	  er	  realistisk	  for	  virksomhederne	  at	  efterleve	  
målene,	  såfremt	  bæredygtighedsarbejdet	  prioriteres.	  	  
	  
Miljømålene	  indeholder	  bl.a.	  målsætninger	  for	  energireduktion,	  ressourceoptimering,	  
affaldsminimering,	  nedbringelse	  af	  kemikalieforbrug	  samt	  arbejde	  i	  lokalområdet.	  
Miljømålene	  står	  ikke	  alene,	  da	  der	  for	  hvert	  miljømål	  er	  udarbejdet	  retningslinjer	  for,	  hvad	  
virksomheden	  skal	  gøre	  for	  at	  leve	  op	  til	  målet	  samt	  hvordan	  virksomheden	  monitorerer,	  
hvor	  langt	  man	  er	  nået	  i	  forhold	  til	  målene.	  

	  
o Grønne	  Indkøb-‐	  og	  affaldsplaner	  

Flere	  af	  virksomhederne	  har	  fået	  udarbejdet	  en	  grøn	  indkøbsplan,	  der	  er	  tilpasset	  
virksomheden,	  hvori	  der	  er	  sat	  en	  række	  konkrete	  krav	  til	  indkøb	  af	  miljømærkede	  produkter.	  
Endvidere	  har	  flere	  virksomheder	  skullet	  forholde	  sig	  til	  deres	  affald	  og	  udarbejde	  en	  
affaldsplan,	  der	  beskriver	  hvordan	  de	  vil	  sortere	  affald	  og	  sikre	  genanvendelse.	  	  

I	  alt	  er	  der	  indsendt	  ansøgninger	  for	  følgende	  miljømærker:	  
	  

ü Tre	  ansøgninger	  om	  Green	  Key	  (to	  tildelt,	  en	  ikke	  vurderet	  endnu)	  
ü En	  ansøgning	  om	  Svanemærket	  (ikke	  vurderet	  endnu)	  
ü To	  virksomheder	  forventes	  at	  indsende	  ansøgning	  om	  Svanemærket	  
ü En	  virksomhed	  forventes	  at	  indsende	  ansøgning	  om	  EU	  Blomsten	  	  
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o Beskrivelse	  af	  en	  ny	  grøn	  forretningsmodel	  og	  business	  case	  

Der	  er	  for	  hver	  virksomhed	  udarbejdet	  en	  ny	  grøn	  forretningsmodel	  struktureret	  med	  
udgangspunkt	  i	  Business	  Model	  Canvas	  (se	  nedenstående	  figur).	  Business	  Model	  Canvas	  
gennemgår	  virksomhedens	  nøglepartnere,	  nøgleaktiviteter	  og	  –ressourcer,	  værditilbud,	  
kunderelationer	  og	  –segmenter,	  kanaler	  samt	  indtægter	  og	  udgifter	  forbundet	  med	  den	  nye	  
grønne	  forretningsmodel.	  
	  

Partnere	  
	  

Nøgleaktiviteter	  
	  

Værditilbud	  
	  

Relationer	  
	  

Målgrupper	  
	  

Nøgleressourcer	  
	  

Kanaler	  
	  

Udgifter	   Indtægter	  

	  
	  
o Prioriteret	  handlingsplan	  for	  implementering	  af	  grøn	  forretningsplan	  

På	  baggrund	  af	  den	  nye	  grønne	  forretningsplan	  har	  hver	  virksomhed	  fået	  overdraget	  en	  hand-‐
lingsplan,	  der	  indeholder	  plan	  for	  implementering	  af	  miljømålene	  og	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  den	  nye	  
miljømærkning.	  Handlingsplanen	  indeholder	  desuden	  en	  oversigt	  over	  omkostningerne	  ved	  at	  
blive	  miljømærket,	  herunder	  implementeringsomkostninger	  samt	  vedligeholdsomkostninger	  
(eksempelvis	  udgifter	  til	  fornyelse	  af	  miljømærkelicens).	  	  
	  
Virksomhedernes	  har	  haft	  følgende	  implementeringsomkostninger	  afhængigt	  af,	  hvilket	  miljø-‐
mærke	  der	  er	  ansøgt	  om:	  
	  
Green	  Key:	  Årligt	  gebyr	  på	  4.500	  kr.	  (dette	  gebyr	  kan	  dog	  stige	  i	  2019,	  men	  ikke	  betydeligt).	  De	  
egentlige	  omkostninger	  ligger	  i	  den	  medarbejdertid,	  der	  skal	  afsættes	  til	  løbende	  at	  registrere	  
og	  dokumentere	  virksomhedens	  energi-‐	  vand-‐	  og	  varmeforbrug	  samt	  sikre,	  at	  de	  øvrige	  miljø-‐
mærkekrav	  overholdes.	  
	  
Svanemærket:	  Ansøgningsgebyr	  på	  3.000	  €	  samt	  et	  årligt	  anvendelsesgebyr	  svarende	  til	  0,15%	  
af	  den	  totale	  omsætning	  på	  det	  svanemærkede	  produkt/service.	  Svanemærkekriterierne	  opda-‐
teres	  som	  regel	  hvert	  fjerde	  eller	  femte	  år,	  hvorved	  der	  skal	  søges	  om	  fornyelse	  af	  Svanemær-‐
ket.	  Dette	  koster	  1.500	  €.	  Derudover	  skal	  der	  løbende	  afsættes	  medarbejdertimer	  til	  registre-‐
ring	  og	  dokumentering	  af	  virksomhedens	  forbrugsdata	  og	  generelle	  opfyldelse	  af	  Svanemær-‐
kets	  kriterier.	  	  

	  
o Beskrivelse	  af	  miljøeffekter	  som	  følge	  af	  ny	  grøn	  forretningsmodel	  

Alle	  virksomheder	  har	  fået	  en	  beskrivelse	  af	  de	  miljøeffekter,	  der	  er	  opnået	  i	  rammeaftalen	  
eller	  forventes	  opnået	  i	  fremtiden	  som	  følge	  af	  rammeaftalens	  resultater.	  Miljøeffekterne	  
varierer	  meget	  fra	  virksomhed	  til	  virksomhed,	  da	  det	  er	  forskelligt,	  hvilke	  tiltag	  
virksomhederne	  har	  arbejdet	  med	  i	  rammeaftalen.	  I	  alt	  er	  der	  i	  rammeaftalen	  opnået	  en	  
gennemsnitlig	  CO2-‐reduktion	  på	  ca.	  14	  tons	  per	  virksomhed	  varierende	  fra	  0	  til	  54	  tons	  blandt	  
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de	  10	  virksomheder.	  For	  nogle	  virksomheder	  vil	  miljøeffekterne	  være	  en	  minimeret	  CO2-‐
udledning	  i	  forbindelse	  med	  nedbringelse	  af	  energiforbrug	  eller	  transport,	  mens	  der	  for	  
andre	  virksomheden	  vil	  være	  miljøeffekter	  som	  følge	  af	  nedbringelse	  af	  materialeforbrug.	  	  
	  
Nogle	  virksomheder	  har	  slet	  ikke	  oplevet	  miljøeffekter,	  da	  de	  allerede	  har	  levet	  op	  til	  kravene	  
i	  den	  pågældende	  miljømærkning	  og	  derfor	  ikke	  har	  haft	  behov	  for	  at	  nedbringe	  sit	  forbrug.	  I	  
stedet	  har	  disse	  virksomheders	  miljømærkeproces	  fokuseret	  på	  at	  dokumentere,	  hvordan	  
virksomhederne	  lever	  op	  til	  miljømærkningens	  krav.	  	  

	  
	  
Miljømærkning	  i	  praksis	  
Processen	  med	  at	  opnå	  miljømærkningen	  er	  ikke	  altid	  nem,	  og	  det	  skyldes	  flere	  faktorer,	  som	  en	  
virksomhed,	  der	  ønsker	  at	  blive	  miljømærket,	  bør	  være	  opmærksom	  på.	  	  
	  
Hver	  virksomhed	  har	  haft	  deres	  egen	  tilgang	  og	  forståelse	  af	  miljømærkninger,	  men	  PlanMiljø	  har	  
bemærket	  fem	  fællesnævnere	  for	  virksomhederne:	  
	  

1. Alle	  virksomheder	  har	  fået	  øjnene	  op	  for,	  hvor	  der	  i	  virksomheden	  er	  potentialer	  for	  
forbedring	  af	  deres	  miljøarbejde.	  Miljømærkningen	  har	  hjulpet	  dem	  til	  at	  se,	  at	  
miljøforbedringer	  rækker	  langt	  ud	  over	  deres	  nuværende	  opfattelse.	  Samtidigt	  har	  
miljømærkeprocessen	  hjulpet	  med	  til	  at	  identificere,	  hvor	  virksomheden	  kan	  gøre	  en	  
endnu	  større	  forskel	  på	  miljøområdet.	  

	  
2. Overordnet	  har	  alle	  virksomhederne	  forstået	  vigtigheden	  af	  at	  kunne	  dokumentere	  deres	  

bæredygtighedsarbejde	  for	  at	  undgå	  tvivlsspørgsmål	  fra	  udefrakommende.	  Flere	  af	  
virksomhederne	  levede	  allerede	  op	  til	  miljømærkningskravene,	  men	  det	  var	  vigtigt	  for	  
dem	  at	  kunne	  dokumentere	  deres	  arbejde.	  
	  

3. Alle	  virksomhederne	  udtrykte	  behov	  for	  nemt	  at	  kunne	  kommunikere	  deres	  miljøarbejde,	  
hvilket	  et	  miljømærke	  i	  høj	  grad	  kan	  bidrage	  til.	  Miljømærker	  er	  genkendelige	  og	  samler	  
miljøtiltag	  og	  –aktiviteter	  under	  ét	  mærke.	  	  
	  

4. Alle	  virksomheder	  ser	  miljømærkerne	  som	  et	  konkurrenceparameter	  og	  en	  mulighed	  for	  
øget	  salg.	  Deres	  kunder	  efterspørger	  i	  højere	  grad	  bæredygtighed,	  og	  miljømærkerne	  er	  
et	  officielt	  stempel,	  der	  dokumenterer	  virksomhedernes	  arbejde	  med	  bæredygtighed	  –	  
særligt	  overfor	  offentlige	  kunder.	  	  

	  
5. Hos	  alle	  virksomhederne	  er	  der	  udtrykt	  en	  glæde	  og	  stolthed	  over	  at	  kunne	  bidrage	  

positivt	  til	  miljøet,	  og	  for	  dem	  kan	  et	  miljømærke	  ses	  som	  et	  diplom	  for	  deres	  gode	  
arbejde.	  

	  
Der	  er	  i	  rammeaftalen	  desuden	  identificeret	  en	  række	  tiltag,	  der	  forud	  for	  gennemførelse	  af	  en	  
miljømærkeproces	  kan	  bidrage	  til	  en	  mere	  effektiv	  proces.	  Nummeringen	  afspejler	  den	  rækkefølge,	  
som	  punkterne	  bør	  prioriteres	  i,	  men	  kan	  variere	  fra	  virksomhed	  til	  virksomhed:	  
	  

1. Afsætning	  af	  tid	  til	  forståelse	  af	  miljømærkningen	  og	  dens	  kriterier	  og	  krav.	  	  
Hvis	  virksomheden	  ikke	  forstår	  miljømærkningskravene,	  bliver	  det	  hurtigt	  til	  en	  
administrativ	  byrde	  fremfor	  en	  hjælp	  til	  at	  forbedre	  virksomhedens	  miljømæssige	  
fodaftryk.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  virksomheden	  sætter	  tid	  af	  til	  processen	  og	  dedikerer	  
sig	  til	  opgaven.	  Uden	  dedikation	  forsvinder	  motivationen,	  og	  selvom	  virksomheden	  lever	  
op	  til	  miljømærkekravene,	  bliver	  det	  aldrig	  en	  integreret	  del	  af	  virksomhedens	  DNA,	  men	  
får	  i	  stedet	  status	  af	  et	  sideprojekt,	  som	  potentielt	  kan	  løbe	  ud	  i	  sandet,	  når	  rådgiveren	  
ikke	  længere	  står	  på	  sidelinjen.	  



	  

	  
	  
	   	   7 

	  

	  
2. Forudgående	  sikring	  af	  mulighed	  for	  indhentning	  af	  dokumentation	  fra	  leverandører.	  

Mange	  miljømærkninger	  går	  i	  stå,	  fordi	  virksomhedens	  leverandører	  ikke	  kan	  overbringe	  
den	  dokumentation,	  der	  kræves	  for	  at	  leve	  op	  til	  miljømærkekravene.	  Der	  bør	  derfor	  
sikres	  gode	  relationer	  til	  leverandører	  og	  samarbejdspartnere	  forud	  for	  projektets	  
gennemførelse,	  så	  det	  sikres,	  at	  projektet	  ikke	  går	  i	  stå	  eller	  helt	  bremses	  på	  grund	  af	  
eksterne	  faktorer.	  

	  
3. Registrering	  af	  affaldssortering,	  energi-‐	  og	  vandforbrug	  samt	  virksomhedens	  indkøb.	  	  

Det	  er	  en	  vigtig	  forudsætning	  i	  samtlige	  miljømærkninger,	  at	  man	  kan	  dokumentere	  sine	  af-‐
faldsmængder,	  indkøb	  samt	  sit	  energi-‐,	  vand-‐	  og	  varmeforbrug.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  
virksomheden	  forud	  for	  miljømærkeprocessen	  har	  styr	  på	  disse	  data,	  så	  der	  kan	  etableres	  
en	  baseline	  til	  brug	  for	  miljømærkningen.	  Det	  letter	  rådgivningsforløbet	  og	  gør	  miljømær-‐
keprocessen	  væsentligt	  kortere,	  hvis	  der	  ikke	  først	  skal	  etableres	  en	  baseline,	  hvor	  der	  må-‐
les	  på	  forbrugsdata	  over	  et	  par	  måneder.	  

	  
4. Intern	  kommunikation	  og	  inddragelse	  af	  medarbejdere.	  	  

De	  fleste	  miljømærker	  kræver,	  at	  alle	  virksomhedens	  medarbejdere	  kender	  til	  
miljømærkets	  betydning	  og	  kriterier	  på	  et	  overordnet	  plan.	  Det	  er	  derfor	  en	  god	  idé	  at	  
tale	  med	  medarbejderne	  om,	  hvorfor	  virksomheden	  har	  valgt	  at	  blive	  miljømærket,	  og	  
hvad	  det	  betyder	  for	  deres	  og	  virksomhedens	  daglige	  virke,	  så	  de	  kan	  føle	  ejerskab	  over	  
miljømærket.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  

	  

	  
Resultater	  

Virksomhed	   Eksisterende	  
miljømærke	  

Ansøgt	  miljø-‐
mærke	   Kriteriesæt	  

Antal	  obliga-‐
toriske	  
kriterier	  

Antal	  point-‐
kriterier	  

Udarbejdet	  
miljøpolitik	  

Iværksat	  
miljømål	  
for	  2019	  

Indført	  grøn	  
indkøbs-‐
plan	  

Indført	  
affalds-‐
plan	  

Tons	  CO2	  
energire-‐
duktion	  

Tons	  materia-‐
lebesparelse	  

Total	  CO2	  
besparelse	  

Virksomhed	  1	   Ingen	   Svanemærket*	   Kantineservice	   32	   28	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   0	   9,7	   6,89	  

Virksomhed	  2	   Ingen	   Ingen	  mulige	  
	  

-‐	   -‐	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   2,67	   0,06	   2,52	  

Virksomhed	  3	   Ingen	   EU	  Blomsten*	  
Tøj	  og	  teksti-‐

ler	   28	   Ingen	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	   0	   0	   16,67	  

Virksomhed	  4	   Green	  Key	   Svanemærket*	  
Hotel	  og	  

konference	   39	   38	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   13,9	   15,9	   16,7	  

Virksomhed	  5	   Ingen	   Green	  Key**	  
Hotel	  og	  

konference	   84	   56	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   0	   3,87	   3,38	  

Virksomhed	  6	   Ingen	   Svanemærket*	   Vaskeriservice	   37	   12	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	   0	   0	   0	  

Virksomhed	  7	   Ingen	   Ingen	  mulige	  
	  

-‐	   -‐	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   50,5	   1	   53,75	  

Virksomhed	  8	   Ingen	   Green	  Key**	   Spillested	   84	   56	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   0	   0	   0	  

Virksomhed	  9	   Ingen	   Ingen	  mulige	  
	  

-‐	   -‐	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	   0	   3,5	   39,4	  

Virksomhed	  10	   Ingen	   Green	  Key**	   Restaurant	   55	   24	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   0,3	   0,9	   1,85	  
	  
*	  Svanemærket	  og	  EU	  Blomsten	  (www.ecolabel.dk).	  Er	  en	  type	  1	  mærkeordning.	  Miljømærkning	  Danmark	  har	  ansvaret	  for	  Svanemærket	  og	  EU-‐Blomsten	  –	  Danmarks	  officielle	  
miljømærker.	  Miljømærkning	  Danmark	  er	  en	  del	  af	  Dansk	  Standard.	  Målet	  med	  miljømærkerne	  er	  at	  mindske	  den	  samlede	  miljøbelastning	  fra	  produktion	  og	  forbrug.	  Svanen	  og	  
Blomsten	  er	  på	  mere	  end	  17.000	  forskellige	  produkter	  og	  serviceydelser.	  Miljømærkerne	  består	  af	  en	  række	  obligatoriske	  kriterier,	  som	  skal	  opfyldes.	  Svanemærket	  består	  også	  af	  
pointkriterier,	  hvor	  man	  skal	  leve	  op	  til	  et	  vist	  antal	  point.	  Blandt	  kriterierne	  er	  der	  bl.a.	  fokus	  på	  energi,	  vand,	  affald,	  madspild	  samt	  miljøledelse.	  
	  
**	  Green	  Key	  (www.greenkey.dk.) er	  en	  type	  2	  mærkeordning.	  Den	  er	  en	  del	  af	  miljølæreorganisationen	  FEE	  og	  drives	  af	  brancheorganisationen	  HORESTA	  i	  Danmark.	  Miljømærket	  
kan	  gives	  til	  forskellige	  virksomhedstyper	  inden	  for	  turismeerhvervet.	  Det	  drejer	  sig	  eksempelvis	  om	  hoteller,	  konferencesteder,	  vandrehjem,	  campingpladser,	  restauranter	  og	  
idrætsanlæg.	  Green	  Key	  består	  af	  obligatoriske	  kriterier,	  som	  skal	  opfyldes,	  og	  pointkriterier,	  hvor	  30%	  skal	  være	  opfyldt.	  Blandt	  kriterierne	  er	  der	  bl.a.	  fokus	  på	  energi,	  vand,	  affald,	  
madspild	  samt	  miljøledelse.	  	  
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