Gebyrregler for
Svanemærkning
Nordisk Miljømærkning
17. oktober 2017

Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning,
Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder har ansvaret for Svanemærket
på vegne af de respektive landes regeringer.
For mere information, se nedenstående hjemmesider:
Danmark
Miljømærkning Danmark
Fonden Dansk Standard
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Tel: +45 72 300 450
info@ecolabel.dk
www.ecolabel.dk

Norge
Miljømerking Norge
Henrik Ibsens gate 20
NO-0255 Oslo
Tel: +47 24 14 46 00
info@svanemerket.no
www.svanemerket.no

Finland
Miljömärkning Finland
Box 489
FI-00101 Helsingfors
Tel: +358 9 61 22 50 00
joutsen@ecolabel.fi
www.ecolabel.fi

Sverige
Miljömärkning Sverige AB
Box 38114
SE-100 64 Stockholm
Tel: +46 8 55 55 24 00
info@svanen.se
www.svanen.se

Island
Norræn Umhverfismerking á Íslandi
Umhverfisstofnun
Suðurlandsbraut 24
IS-108 Reykjavik
Tel: +354 5 91 20 00
ust@ust.is
www.svanurinn.is

Nordic Ecolabelling
www.nordic-ecolabel.org

Dette dokument er en oversættelse af et oprindeligt dokument på svensk. I tilfælde
af tvist, vil det oprindelige dokument til enhver tid være gældende.
Dokumentet må kun gengives i sin helhed og uden modifikationer. Uddrag må kun
anvendes, hvis Nordisk Miljømærkning er anført som kilde.
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Indledning

Følgende gebyrregler gælder for virksomheder, der søger licens og for
virksomheder, som allerede har licens til at anvende det nordiske miljømærke
Svanen samt for virksomheder, der søger kontrol af råvarer til Svanemærkede
produkter eller betaler for at få listet kontrollerede råvarer. Reglerne følger
principperne i Nordisk Ministerråds vejledning for miljømærkning og er besluttet af
Foreningen Nordisk Miljømærkning den 17. oktober 2017. De gældende gebyrer for
de forskellige produktgrupper fremgår af miljømærkeorganisationernes hjemmeside
i de respektive lande.

2

Ansøgningsgebyr

Ansøger skal betale et ansøgningsgebyr i forbindelse med ansøgningen. Dette
gebyr refunderes ikke i tilfælde af et eventuelt afslag på ansøgningen.
Ansøgningsgebyret dækker normalt sagsbehandlingstid ad tre omgange, dvs. når
ansøgningen sendes ind samt to gange for behandling af yderligere
dokumentation. Efterfølgende arbejdstimer kan den nationale
miljømærkeorganisation fakturere i henhold til gældende timesatser.

3

Kontrolgebyr

Udgiften til et kontrolbesøg på et produktionssted i Norden er inkluderet i
ansøgningsgebyret. Der opkræves ekstra gebyrer ved besøg på flere
produktionssteder eller ved kontrolbesøg uden for Norden.
Hvis produkter eller produktion ikke opfylder kravene under kontrolbesøget eller
ved efterkontrol, forbeholder miljømærkeorganisationen sig retten til at fakturere
omkostningen i forbindelse med kontrolbesøget samt efterfølgende kontrol, fx.
arbejdstimer, besøg og test, som vurderes at være nødvendigt.

4

Licensgebyr

Ansøgeren skal betale et licensgebyr, efter licensen er udstedt. Licensgebyret
betales årligt for retten til at benytte miljømærket. Licensgebyret, som skal
forudbetales, er baseret på omsætningen af det Svanemærkede produkt og
reguleres/justeres i det følgende år. I begyndelsen af hvert kalenderår – dog senest
den 31. marts - skal der efter anmodning fra miljømærkeorganisationen og uden
ugrundet ophold indgives oplysning om omsætning. For visse produktgrupper kan
licensgebyret basere sig på andre faktorer, som grundlag for at udregne
licensgebyret for produktgruppen.
Hvis der ikke afgives oplysninger om omsætning senest den 31. marts, har miljømærkeorganisationen ret til at opkræve et licensgebyr baseret på eget skøn for
omsætning samt opkræve et ekstragebyr på et tusinde fem hundrede (1 500) EUR
for hver licens. Det skønnede licensgebyr vil blive justeret, når der foreligger
oplysninger om den faktiske omsætning. Dette gælder ikke ekstragebyret.
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Ved manglende oplysning om omsætning eller manglende betaling af licensgebyr
har miljømærkeorganisationen ret til at inddrage licensen.
Miljømærkeorganisationen forbeholder sig retten til at kræve dokumentation for
omsætningen af det Svanemærkede produkt og til at kontakte licenshavers revisor
med henblik på at få oplysningerne verificeret samt gennemføre stikprøvekontrol.
Miljømærkeorganisationen har ret til at kontrollere og justere oplysninger om
omsætning for de seneste fem (5) år.
For licenser udstedt inden for produktgrupper med nordisk gebyrordning1 (se 2.1.2
i Regler for Svanemærkning af produkter), skal licenshaver betale et licensgebyr
baseret på omsætningen på hele det nordiske marked for hver varegruppe2 – dette
gælder også, hvis en trediemand er ansvarlig for salg af produktet. En virksomhed
eller koncern med flere licenser i produktgrupper med nordiske gebyrordning, skal
årligt betale mindst et minimumsgebyr per produkt-/varegruppe per
licenseringsland (det land som har behandlet ansøgningen). Nordisk Miljømærkning
fakturerer også et gebyr for salg af Svanemærkede produkter uden for Norden,
hvis det overstiger et vist niveau.
For licenser udstedt inden for øvrige produktgrupper baseres gebyret normalt på
omsætningen. Licenshaver skal informere Nordisk Miljømærkning om, hvorvidt det
Svanemærkede produkt sælges i et andet nordisk land eller uden for Norden. Salg i
et andet nordisk land medfører, at licensen bliver registreret i landet og fremgår af
miljømærkeorganisationens hjemmeside.
For så vidt angår nye ansøgninger tildelt efter 1. juli, vil der ske en reduktion i
gebyret for det år, hvor licensen tildeles. Minimums- eller maximumsgebyr og
eventuelt knækpunkt3 for produktgruppen multipliceres med ”antal resterende
dage i indeværende år ved tildeling” x 2/365.
Særregler for koncerner
I det nordiske gebyrsystem er det muligt for en koncern at anmode Nordisk
Miljømærkning om at få sammenlagt gebyrerne for alle koncernens licenser inden
for samme produkt- og varegruppe. Det påhviler koncernen at anmode om dette
på forhånd, inden licensgebyret faktureres. En efterfølgende ændring af fakturaen
(med henvisning til denne særregel) kan dog foretages under virksomhedens
regnskabsår mod et ekstra gebyr på tre tusinde fem hundrede (3 500) EUR. Senere
ændringer/justeringer foretages ikke. Forudsætningen for koncernreglen er, at
datterselskabet og dennes licenser konsolideres i moderkoncernen.

1

Selv for produktgrupper med nordisk gebyrordning vil der fortsat blive afsendt delfakturering fra
hver af de relevante nationale miljømærkeorganisationer.
2 En produktgruppe kan være inddelt i flere varegrupper. Det nordiske gebyr beregnes hver
varegruppe for sig.
3 Knækpunkt = Omsætning, hvorefter gebyrprocenten reduceres.
Minimumsgebyr = Det mindste licensgebyr, som miljømærkeorganisationen årligt fakturerer en
virksomhed eller en koncern per produkt-/varegruppe og per licenseringsland.
Maximumsafgift = Det højeste licensgebyr, som miljømærkeorganisationen årligt fakturerer en
virksomhed/en koncern per produkt-/varegruppe.
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Yderligere forudsætninger for koncernfakturering er:
 Koncernen har kun én administrativ kontakt4 med Nordisk Miljømærkning.
 Koncernen rapporterer alle omsætningstal for koncernens Svanemærkede
produkter for hver licens, som indgår i koncernberegningen, senest den 31.
marts.
 Koncernen forpligter sig til at indsende en revisorerklæring på omsætningen
af koncernens Svanemærkede produkter, såfremt Nordisk Miljømærkning
kræver det.

5

Gebyr ved ændring eller udvidelse

Hvis licenshaver ønsker at ændre eller udvide sin licens, betales et ændringsog/eller udvidelsesgebyr, for det arbejde der udføres af miljømærkeorganisationen i
den forbindelse.

6

Gebyr ved opsigelse

Ved opsigelse af licens skal licenshaver indrapportere realiseret omsætning for sine
Svanemærkede produkter for indeværende og foregående år samt værdien af
lagerbeholdning af resterende Svanemærkede produkter. Nordisk Miljømærkning
kan endvidere kræve revisorerklæring. Licensgebyret beregnes på baggrund af
realiseret omsætning og værdien af lagerbeholdning af de Svanemærkede
produkter. Licensgebyr skal betales under hele opsigelsesperioden.
Beslutter licenshaver at opsige eller ikke at forny licensen, reguleres/justeres
forudbetalte gebyrer efter licensens udløb. Licenshaver skal oplyse værdien af de
resterende Svanemærkede produkter i lagerbeholdningen. Der gives ingen
reduktion på minimums- eller maximumsgebyr eller eventuelt knækpunkt ved
beregning af licensafgift. Der skal betales gebyr for den realiserede omsætning
under licensperioden samt for værdien af lagerbeholdning af de Svanemærkede
produkter, selv om licensen opsiges.

7

Øvrige gebyrer

Nordisk Miljømærkning kan opkræve gebyr for kontrol af råvarer til Svanemærkede
produkter og for at få listet kontrollerede råvarer. Gebyrer for kontrol og listning
findes på miljømærkeorganisationernes hjemmeside.

8

Ændring af Gebyrregler for Svanemærkning

Foreningen Nordisk Miljømærkning kan ændre Gebyrregler for Svanemærkning. Alle
licenshavere og indehavere af registreringer skal i så fald informeres skriftlig
herom.

4

Den administrative kontakt har pligt til løbende at holde sig opdateret på status for alle koncernens
licenser.

