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Type I Miljømærke
ISO 14024

• Frivilligt mærke
• Baseret på 

livscyklustankegangen
• Helheds- og høje miljøkrav
• Udvikler krav i fuld åbenhed
• Kravene skærpes regelmæssigt
• 3. parts uafhængig certificering











Miljømærkerne inspirerer og gør det 
enklere for forbrugere at vælge en 
mere miljømæssigt bæredygtig 
livsstil. 94% af alle danskere kender 
Svanemærket.1 og 42% af alle 
danskere kender EU-Blomsten1

Miljømærkerne gør det enkelt for 
professionelle indkøbere at træffe 
miljømæssigt bæredygtige valg. 
Svanemærket dækker 55 
produktområder med >19.500 produkter 
og services. EU-Blomsten dækker 23 
produktområder med >5.000 produkter 
på det danske marked.

Miljømærkerne giver licenshavere 
mulighed for at anvende ’miljø” som 
konkurrenceparameter og dermed 
bidrage til et mere bæredygtigt 
samfund. 

Kilde: YouGov jan 2021.



Personlig pleje
• Hår – og hudpleje, make-up, 

tandpleje

• Hygiejneprodukter

Tøj
• Jeans, bluser, undertøj osv. 

Husholdningsprodukter
• Rengøring og vaskemidler, 

opvaske- og 
håndopvaskemidler, 
pletfjernere

• Toiletpapir, køkkenrulle osv.

• Fødevareemballage inkl. 
bageforme, mad- og 
bagepapir, frostposer

• Levende lys, faste brændsler 
og optændingsprodukter

• Batterier, engangs-
genopladelige batterier og 
powerbanks

Børn

• Tøj og tekstiler

• Børne- og babypleje inkl. 
bleer

• Børnemøbler fx senge

• Legetøj

• Barnevogne

Hus og have

• Møbler og inventar (senge, 
sofaer, borde, stole osv.)

• Udemøbler og legeredskaber

• Tekstiler fx sengetøj og 
håndklæder

• Dyner, puder og madrasser

• Maskiner til park og have

• Kompostbeholdere

• Brændeovne

• Fliseimprægnering og 
fliserens

• Tømidler

Byggeri og gør-det-selv

• Huse, lejligheder, skoler og 
daginstitutioner

• Bygningsrenovering

Byggematerialer
• Kemiske byggeprodukter

• Indendørs maling og lak

• Gulve

• Holdbart træ 

• Bygge- og facadeplader

• Vinduer og yderdøre

• Fastmonteret inventar

• Kedler til fast biobrændsel

• Varmepumper

• Flydende, gasformige
brændsler

Bil

• Bil- og bådplejeprodukter

• Bilvaskehaller

Services
• Hotel, restaurant og 

konference

• Rengøringsservice

• Tekstilrens

• Trykkerier, tryksager, kuverter 
og andre papirprodukter

• Kaffetjenester

• Dagligvarebutikker

• Togvask

Investeringsfonde

Kontor- og hobbyartikler
• Papir- og skriveredskaber

• Kontormaskiner

• Tonerkassetter, recirkulerede

Elektronik og IT

• TV og projektorer

• Rens af væskeskadet 
elektronik

Andet

• Engangsposer-, slanger og 
tilbehør til medicinsk brug

• Industrielle rengørings- og 
affedtningsmidler

• Rengøringsmidler til 
levnedsmiddelindustrien

• Vaskemidler til professionelt 
brug

• Rengøringsprodukter med 
mikrofiber

• Skivoks



Hvad kan certificeres med EU-Blomsten?  

Dagligvarer

• Hygiejneprodukter

• Rinse-off kosmetiske produkter

• Opvaskemidler til håndopvask

• Opvaskemidler til maskinopvask

• Tekstilvaskemidler og pletfjerner

• Toiletpapir, køkkenrulle, 
servietter og papirhåndklæder

• Rengøringsmidler

Byggematerialer

• Indendørs- og udendørsmaling 
og lak

• Gulve (træ, kork og bambus)

• Gulve (sten, fliser og klinker)

Hus og bil

• Møbler (inkl. udemøbler og 
legeredskaber)

• Madrasser

• Smøremidler 

• Jordforbedringsmidler

Services

• Overnatningssteder

• Rengøringsservice

Elektronik og IT

• Elektroniske skærme (fx TV)

Andet

• Maskinopvaskemidler til industri

• Vaskemidler til industri

• Tryksager

• Kopi- og trykpapir

• Papirprodukter (fx kuverter og 
papirbæreposer)

• Sko og andet fodtøj

• Tøj og tekstiler



MMD: Vejledning om
muligheder & proces

Kunde: Indsamling af 
data og 
dokumentation

Indledende 
dialog

MMD: Behandling af 
ansøgning

Kunde: Evt. justeringer 
og supplerende data

MMD: Kontrolbesøg

Ansøgning MMD: Info og evt. 
sparring om 
markedsføring og PR

Kunde: Markedsføring 
med Svanemærket

Anvendelse af 
certificering

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

MMD: Re-certificerings-
proces

Udvidelse / 
Fornyelse

MMD: Miljømærkning Danmark

Certificering 
kan opnås



Gebyrer

Svanemærket EU-Blomsten



94%
af licenshavere er tilfredse med 
Svanemærket

Kilde: Kundetilfredshedsundersøgelse for Miljømærkning Danmark, nov. 2020
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21%
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52%
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57%

Andet:

En øget effektivisering af virksomhedens
interne processer

Ressourcebesparelser

Stolthed over miljømærkningen blandt
vores medarbejdere

En øget efterspørgsel efter de
miljømærkede varer/ydelser

En stærkere positionering

En øget interesse for virksomheden
og/eller virksomhedens produkter…

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

Svanemærket 2020



98%
Af danske licenshavere er tilfredse med 
EU-Blomsten

Kilde: Kundetilfredshedsundersøgelse for Miljømærkning Danmark, nov. 2020

7%

13%

13%

27%

40%

47%

60%

En øget effektivisering af virksomhedens
interne processer

Andet:

Ressourcebesparelser

En øget interesse for virksomheden
og/eller virksomhedens produkter…

En øget efterspørgsel efter de
miljømærkede varer/ydelser

Stolthed over miljømærkningen blandt
vores medarbejdere

En stærkere positionering

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

EU-Blomsten 2020
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Læs flere cases på vores hjemmeside: 
https://www.ecolabel.dk/da/virksomheder/derfor-
miljoemaerker-vi

https://www.ecolabel.dk/da/virksomheder/derfor-miljoemaerker-vi








Alt vi gjør setter spor
Vi gjør de mindre

Tak for 
opmærksomheden!
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