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Status – EU Blomsten og 
Svanen 

Antal produktgrupper 

31 

63 

November 2012 

Status pr. 18. juni 2013 
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Hvor er der kriterier? 

Boligen 

• Møbler (S, B) 

• Tekstiler (bolig og beklædning) (S, B) 

• Hårde hvidevarer (S) 

• Fjernsyn/AV-udstyr (S, B) 

• Produkter til rengøring og tøjvask (S, B) 

• Papir (”tissue”, kaffefiltre, madpapir) (S, B) og lys (S) 

• Jordforbedringsmidler, vækstmedier (B) 

• Plæneklippere (S) 

• Opvarmning (brændeovne, varmepumper mm.) (S, B) 

• Maling (S, B) 

 

 

 

 



Hvor er der kriterier? (2) 

Byggeri og byggeprodukter 

• Parcelhuse, lejligheder og børnehaver (S) 

• Kontorbyggeri (B) 

• Vinduer og døre (S) 

• Bygningsplader (S) 

• Gulve (S,B) 

• Vandhaner og brusere (B) 
 

Kontoret 

• PC´ere (S, B) 

• Kopimaskiner o.l (S, B) 

• Papir (S, B) og skriveredskaber (S) 

• Tonerkassetter (S) 

 



Hvor er der kriterier? (3) 

Personlig pleje og hygiejneprodukter 

• Sæbe, shampoo, cremer o.l. (S,B) 

• Bleer, vatpinde, vat mv. (S, B) 
 

Tjenester 

• Rengøring (S) 

• Hotel (S,B), Camping (B), Restaurant (S) 

• Trykkerier (S)/Tryksager (B) 

• Tekstilservice/vaskerier (S) 

• Bilvaskehaller (S) 

• Fotofremkaldelse (digital) (S) 



Hvor er der kriterier? (4) 

Diverse 

• Dagligvarebutikker (S) 

• Legetøj (S) 

• Batterier (S) 

• Engangsprodukter til medicinsk brug (S) 

• Bil- og bådplejeprodukter (S) 

• Dæk (S) 

• Produkter til professionel tøjvask (S, B), opvask 
(S, B) og rengøring (S) 

• Udemøbler og legeredskaber (S) 

 

 

 



Hvordan er ansøgnings-
processen til et Miljømærke 

Hvad koster det 

Hvad kræves der 

Hvor lang tid tager det at blive godkendt 

 



Hvad koster det? 

Blomsten: 1200€* 

Svanen: 2000€* 
Gebyr for kontrolbesøg er 

afhængigt af 

produktionssted. 

 

Udvidelsesgebyr for både 

Blomsten og Svanen er 

medgået arbejdstid (dog 

kan beløbet ikke 

overskride beløbet 

svarende til 

ansøgningsgebyret) 

Blomsten 1500€* 

 

Svanen:  

Produkter 0,3% af 

omsætning + moms per 

år. 

 

For tjenester mellem 

0,05-0,15% per år + 

moms. 

 

For begge typer findes 

minimums og max 

beløb. 

 
*rabatter tildeles afhængigt af 

virksomhedsstørrelse og beliggenhed. 

Blomsten 1200€* 

Svanen 1000€*   
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Sådan opnås licens 



Andel af sager med slutkontrol 
i 2012 afsluttet efter... 
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• 82% af alle ansøgninger er færdige indenfor 6 mdr. 
 

• 60% af alle ansøgninger er færdige indenfor 3 mdr. 
 

• Ca. 55% af alle nyansøgninger og fornyelser er færdige 
indenfor 6 mdr. 
 

• 25% af alle nyansøgninger bliver aldrig færdige (> 1 år) 
 

• 55% af alle udvidelser er færdige indenfor 2 mdr. 
 

• 87% af alle udvidelser er færdige indenfor 6 mdr. 
 
 
 

 

Uddrag fra 2012 statistik 
 



Sagsbehandlingstid 

 

Vigtigt at sikre god og løbende dialog vedrørende mangler i 
ansøgningen. 

 

 

 

 

 

Vi følger op, for at sikre fremdrift 

Erfaringsmæssigt ligger sagen hos ansøger i halvdelen af tiden 



Opgave 

Hvor tænker i at der ligger de største udfordringer 
for en ansøger? 



”For mig er brand én ting… tillid” 
STEVE JOBS 

 



Værdien 
 

Hvad er det virksomheden der ansøger om miljømærket får? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ecolabel.dk/da/virksomheder/fordele/ 
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Opgave 

Overvej hvordan miljømærkning vil kunne anvendes: 

 

a. I intern/ekstern miljømarkedsføring på en af følgende 

virksomhedstyper:  
 Rengøringstjeneste 

 Møbelproducent 

 Entrepreniør (hus, lejlighed, børneinst.) 

 En stor virksomhed, som ikke har et produkt, som kan 
miljømærkes 

 

b. Til at stille krav til miljø for professionelle indkøbere i f.eks. udbud. 

 

 


