Regler for
Svanemærkning
af produkter
Nordisk Miljømærkning
9. marts 2016

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 websites:
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.ecolabel.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
Suurlandsbraut 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 bestemmelser gælder for de virksomheder, som søger eller har licens til at anvende
det nordiske miljømærke Svanen. Reglerne blev vedtaget af Nordisk Miljømærkenævn (NMN)
den 9. marts 2016.
Kravene til hvert produkt (vare eller ydelse) er beskrevet og publiceret af Nordisk
Miljømærkning. For at få en licens til at anvende Svanen kræves det, at kravene i de aktuelle og
gyldige kriterier er opfyldt og kontrolleret af Nordisk Miljømærkning.
I alle de nordiske lande er der en miljømærkeorganisation, som er udpeget af de nationale
myndigheder til at administrere miljømærkeordningen.

2

Ansøgning
2.1

2.1.1

Ansøgning om miljømærkelicens
Kriterier

Miljømærkeorganisationerne udfærdiger kriterier for miljømærkning af et antal produkter (varer
og ydelser) efter NMN’s godkendelse. For hvert enkelt produktområde findes et
kriteriedokument, som beskriver de krav, der stilles. Kravene evalueres og revideres (normalt
skærpes), justeres eller ændres løbende, og kriteriedokumenterne erstattes af nye. Ved
skærpelse af kravene udkommer en ny generation af kriterierne, ved justering eller ændringer
udkommer en ny version af kriterierne. Gyldighedsperioden er angivet i det pågældende
kriteriedokument. For at opnå licens til at anvende Svanen skal ansøgeren opfylde kravene i det
relevante og gyldige kriteriedokument. Alle kriteriedokumenter er offentliggjort på
miljømærkeorganisationernes websites.

2.1.2

Ansøgning om licens

Ansøgning om licens sker til Nordisk Miljømærkning til miljømærkeorganisationen i eget land.
Ansøgningen kan behandles af en anden miljømærkeorganisation efter aftale mellem
miljømærkeorganisationerne. Ansøgeren får i givet fald besked herom. Virksomheder uden for
de nordiske lande ansøger hos den miljømærkeorganisation i det nordiske land, hvor
produkterne primært skal markedsføres. I ansøgningsskemaet skal der angives informationer
om den virksomhed som søger, hvilke produkter der søges om samt omsætningstal for disse.
Ansøgningsskemaet indeholder også ansøgers og producentens forpligtelser (se bilag).
Kriteriedokumenterne anviser, hvilken dokumentation der skal medsendes ansøgningen.
Nordisk Miljømærkning kan kræve, at ansøgning indsendes i en bestemt struktur, f.eks. at
dokumenterne navngives på en bestemt måde og at ansøgning skal sendes elektronisk. Det er
ansøgerens ansvar at indsamle den krævede information og sikre rigtigheden heraf. Endvidere
er ansøgeren ansvarlig for selv at afholde eventuelle dokumentationsomkostninger. Alle
produktbetegnelser og handelsnavne/varemærker skal anføres i ansøgningen og disse skal
holdes opdaterede under licensens gyldighed. Dette gælder for alle de nordiske lande, hvor
produktet sælges. Nordiske Miljømærkning kan altid kræve yderligere information om
produkterne, f.eks. produktets stregkode/GTIN-nummer, forhandler eller oplysninger i relation
til salg uden for Norden.
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De krav, der er anført i kriteriedokumentets gældende generation, og som gælder på
tidspunktet for ansøgningen, skal opfyldes. Den miljømærkeorganisation som modtager
ansøgningen, kontrollerer alle kravene i det aktuelle kriteriedokument og eventuelle nationale
særkrav i øvrige lande, hvori salg tillige er angivet, og er ansvarlig for kontakten til ansøger.
Hvis dokumentationen fra ansøger er ufuldstændig, vil der blive krævet yderligere
dokumentation.
Har ansøger ikke inden for 12 måneder indsendt fuldstændig dokumentation der viser, at
produktet opfylder kravene, kan nordisk miljømærkning afslå ansøgningen.
Licens udfærdiges for de produkter i ansøgningen, som opfylder de fastsatte krav. Ændring af
myndighedskrav, kemikalieklassificeringer o.lign. kan påvirke licensvilkårene i
gyldighedsperioden.
Produkter og produktionssted
En licens kan omfatte flere produkter inden for samme produkt- og varegruppe. Som
hovedregel omfatter en licens ét produktionssted, men Nordisk Miljømærkning kan indenfor
visse produktgrupper beslutte, at licensen - under særligt angivne forudsætninger - kan
indeholde produkter fra flere produktionssteder. Information om produkt- og varegrupper samt
eventuelle undtagelser for ovenstående hovedregel, er beskrevet på
miljømærkeorganisationernes websites.
Licenstyper
En ansøgning vedrører normalt en miljømærkelicens, som kan anvendes i samtlige lande i
verden. Men for enkelte produktgrupper findes der en mulighed for at søge licens for kun et
nordisk land.1 For andre produktgrupper(f.eks. tjenester) sendes en ansøgning om licens til
hvert land, hvor ansøger driver virksomhed. Hvilke regler som gælder for de enkelte
produktgrupper, fremgår af ansøgningslandets website.
Ændringer af licens/registrering
Licenshaveren forpligter sig i licensperioden til omgående at meddele
miljømærkeorganisationen, hvis der sker væsentlige ændringer i produktet eller i produktionen,
som betyder, eller vil kunne betyde, at kravene i kriteriedokumentet ikke opfyldes.
Miljømærkeorganisationen vurderer, om ændringen er af en sådan art, at det er nødvendigt at
verificere, at produktet opfylder kravene.

2.1.3

Ansøgeren

Som hovedregel er det producenten af en vare eller tjeneste, der kan søge om licens, hvis ikke
andet er besluttet for den enkelte produktgruppe. Andre virksomheder, så som importører,
forhandlere, distributører eller lignende kan også søge licens for et produkt under forudsætning
af, at virksomheden er eneansvarlig for salg af produktet på det nordiske marked og at det er
producenten, som har underskrevet ansøgningen.

1

Disse licenshavere har mulighed for at udvide licensen til et andet nordisk land gennem registrering. Ansøgning om registrering i
det land/-e, hvor licenshaveren ønsker at opnå en udvidet licens, foretages ved brug af et ansøgningsskema for registrering.
Ansøgning om registrering skal altid underskrives af licenshaveren, også i de tilfælde hvor det er en anden virksomhed, der søger
om registrering.
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Ved indsendelse af en ansøgning forpligter ansøgeren sig til, hvis licensen bevilges, at
overholde kravene i det relevante og gyldige kriteriedokument samt Regler for Svanemærkning
af produkter i hele licensens gyldighedsperiode.
Producenten af produktet har sin del af ansvaret over for miljømærkningsorganisationen – også
i de tilfælde hvor det er importøren, forhandleren eller distributøren, der er ansøgeren.
En virksomhed, som får en registrering, har i registreringslandet samme ansvar for produktet
og anvendelsen af Svanemærket og logoet, som licenshaveren har for sin nationale licens i
ansøgningslandet.

2.2

Tavshedspligt og information

Miljømærkeorganisationerne forpligter sig til at behandle alle oplysninger fortroligt, som
modtages i forbindelse med en ansøgning om licens eller registrering og/eller i forbindelse med
udvikling af miljømærkekriterier.
Ved fortrolig information forstås her enhver oplysning af teknisk, økonomisk, kommerciel,
personlig eller anden art, som gives i forbindelse med ovenstående, og som kan betragtes som
værende fortrolig.
Information om gyldige licenser/produkter og disses licenshavere offentliggøres.

2.3

Gyldighedsperiode for en licens/registrering

Licensen/registreringen er gyldig i den periode, den tilhørende kriteriegeneration, som licensen
baserer sig på, er gældende samt at Regler for Svanemærkning af produkter er opfyldt. Når
gyldighedsperioden for kriteriedokumentet udløber, og et nyt revideret kriterie vedtages af
NMN, kræves en ny ansøgning (fornyelse) for at fortsætte licensen. Licenshaveren informeres i
god tid om den nye kriteriegeneration i henhold til tidsplanen i kriteriedokumentet. Hvis
kriteriedokumentets gyldighedsperiode forlænges, er en ny ansøgning ikke nødvendig, da
licensen/registreringen så forlænges automatisk.

2.4

Overdragelse

Licensen/registreringen kan kun overdrages med miljømærkeorganisationens forudgående
skriftlige samtykke. Ansøgning om overdragelse skal ske skriftligt til den
miljømærkeorganisation, hvor licens er givet.

2.5

Opsigelse

Indehaveren af en licens eller registrering kan opsige sin licens/registrering. Dette skal ske
skriftligt med tre (3) måneders varsel. Opsigelse skal meddeles skriftligt til den
miljømærkeorganisation i det land, hvor licensen er givet.
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Inddragelse af licens og registrering

Miljømærkeorganisationen kan inddrage licensen/registreringen, hvis licenshaveren eller
produktet ikke opfylder kravet i det relevante kriteriedokument, bestemmelserne i nærværende
regler eller kravene i love og forordninger, som vedrører produktet. Endvidere kan en licens
inddrages ved manglende betaling af gebyrer, utilstrækkelige økonomiske opgørelser (se kapitel
4) og brug af miljømærket i strid med kapitel 7 eller i strid med Retningslinier for brug af
Svanemærket.
Ved inddragelse bortfalder retten til at bruge Svanemærket med øjeblikkelig virkning.
Inddragelse af en licens betyder altid, at registreringer i et andet nordisk land knyttet til
licensen bliver ugyldige. Inddragelsen kan være midlertidig eller gælde hele
kriteriegenerationens gyldighedstid. Inddragelse af licens kan ankes (se kapitel 5).
NMN kan i særlige tilfælde beslutte at ophæve eller væsentligt ændre kriterierne i
gyldighedsperioden, hvis der fremkommer nye oplysninger om miljømæssige eller
helbredsmæssige konsekvenser. Miljømærkeorganisationerne forbeholder sig da retten til at
tilbagekalde samtlige licenser i en produktgruppe.

2.7

Ulovlig brug af miljømærket Svanen

Der gribes altid ind over for ulovlig brug af miljømærket Svanen. Indehavere af licenser og
registreringer har kun ret til at anvende miljømærket, hvis licensen/registreringen er gyldig.
Brugen af Svane-logoet skal følge reglerne i kapitel 7 og gældende version af Retningslinier for
brug af Svanemærket.
Licenshaverens ret til at anvende miljømærket ophører, når licensens gyldighedsperiode
udløber, eller licensforholdet af anden årsag ophører med at gælde mellem licenshaveren og
den ansvarlige miljømærkeorganisation. Når en licens ikke længere er gyldig, ophæves dertil
knyttede registreringer ligeledes med øjeblikkelig virkning.
Hvis en tidligere indehaver af licens/registrering fortsætter med at bruge miljømærket, uden at
opnå ny licens/registrering, forbeholder miljømærkeorganisationen sig retten til at kræve
økonomisk kompensation. Kompensationen skal svare til det omsætningsbaserede licensgebyr,
som licenshaveren skulle have betalt, hvis denne havde haft en licens samt en bøde, hvis
størrelse afhænger af omfanget og varigheden af den ulovlige anvendelse, samt den skade,
som den ulovlige anvendelse måtte have påført miljømærkeorganisationen. Kompensation bør
normalt være mindst fire tusinde (4000) EUR. Miljømærkeorganisationerne kan også gå rettens
vej i tilfælde af ulovlig anvendelse af miljømærket eller hvis gældende version af Retningslinier
for brug af Svanemærket ikke følges.
Ulovlig anvendelse omfatter også licenshavere som anvender miljømærket Svanen, selv om
produktet ikke opfylder kriterierne, hvilket licenshaveren har forpligtet sig til.

2.8

Ansvar

Udstedelse af en licens eller registrering betyder ikke, at miljømærkeorganisationerne på nogen
måde overtager licenshaverens ansvar for produktet over for tredjemand.
Licenshaveren må ikke citere licensordningen eller miljømærkeorganisationens kontrol i en
garanti eller ansvarsbeskrivelse.
Miljømærkeorganisationerne er ikke ansvarlige for tab eller skade, som trediemand måtte
pådrage sig som følge af anvendelse af miljømærket, herunder reklame.
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Licenshaveren skal holde miljømærkeorganisationen skadesløs for tab, skade eller ansvar, som
miljømærkeorganisationen pådrager sig som følge af licenshaverens aftalebrud, eller hvis
produktet ikke opfylder de gældende kriterier i licensperioden.
Licenshaveren skal anvende det nordiske miljømærke i overensstemmelse med god praksis og
miljømærkeorganisationens krav, se kapitel 7 og bilag. Der vil blive rejst tiltale ved ulovlig brug.
Ovenstående gælder tilsvarende for de virksomheder, der har registrerede produkter.

3

Kontrol
3.1

Valg af forsøgslaboratorium

Prøvetagning og analyse, kontrol og/eller undersøgelse og lignende skal udføres som anført i
kriteriedokumentet for den pågældende produktgruppe. Laboratorier skal være kompetente og
uafhængige, med mindre andet fremgår af kriteriedokumentet. Ansøger er selv ansvarlig for
dokumentationen og eventuelle omkostninger.

3.2

Kontrolbesøg hos ansøger

Før der udstedes licens, vil miljømærkeorganisationen normalt foretage et kontrolbesøg hos
ansøgeren og/eller producenten. Ved behov kan flere kontrolbesøg gennemføres.

3.3

Kvalitets- og miljøsikring

Licenshaveren skal ved hjælp af dokumenterede procedurer og instruktioner sikre, at
miljømærkekriterierne opfyldes for samtlige miljømærkede produkter i hele
licensens/registreringens gyldighedsperiode. Licenshaveren skal også opbevare dokumentation
fra de prøver, målinger og lignende, som kræves i det pågældende kriteriedokument.
Licenshaveren skal registrere alle klager og ændringer vedrørende miljømærkede produkter.
Miljømærkeorganisationerne har ret til omgående at kræve nævnte dokumentation udleveret.
Ovenstående gælder tilsvarende for de virksomheder, der har registrerede produkter.

3.4

Årlig kontrol/efterkontrol

Licenshaveren skal udarbejde og indsende eventuelle årsrapporter/årsopgørelser til
miljømærkeorganisationen, hvis det er angivet i kriteriedokumentet for den relevante
produktgruppe.
Miljømærkeorganisationen, som har udstedt miljømærkelicensen/registreringen, kan ved
efterkontrol sikre, at licenserede produkter opfylder gældende krav. Sådanne kontrolbesøg kan
foretages uanmeldt hos licenshavere, producenter, underleverandører, importører, grossister
samt detailhandel. Nordisk Miljømærkning skal have umiddelbar adgang til produktion og
relevant dokumentation. Hvis adgang til produktion eller dokumentation er forhindret ved
efterkontrollen, kan licensen inddrages.
Hvis der konstateres fejl ved den årlige kontrol eller efterkontrol, kan den udstedende
miljømærkeorganisation foretage yderligere kontrol eller kræve, at licenshaveren gennemfører
ændringer af produkter, processer eller kvalitetssystemet. Afgørelser om sådanne ændringer
skal meddeles licenshaveren skriftligt. Ændringer skal implementeres inden for en rimelig
tidsramme fra den dato, hvor miljømærkeorganisationen fremsætter kravet.
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Hvis det ved kontrollen viser sig, at kravene i kriteriedokumentet ikke efterleves, kan
miljømærkeorganisationen kræve, at licenshaveren straks gennemfører ændringerne, så
miljømærkekravene opfyldes. Sådanne ændringer skal altid gennemføres inden fjorten (14)
dage regnet fra datoen for miljømærkeorganisationens krav. Alternativt kan
miljømærkeorganisationen omgående inddrage licensen og kræve, at licenshaveren helt
ophører med at bruge miljømærket, selv i senere led i detailkæden. Licenshaveren betaler selv
omkostningerne i forbindelse med inddragelse af fejlagtigt miljømærkede produkter.
Ovenstående gælder tilsvarende for de virksomheder, der har registrerede produkter.

4

Gebyrer

Gebyrer fastsættes af miljømærkeorganisationerne i henhold til principperne i Nordisk
Ministerråds vejledning for miljømærkning. Alle gebyrer er beskrevet i den gældende version af
Gebyrregler for Svanemærkning. De aktuelle gebyrer for de forskellige produktgrupper
fastsættes af miljømærkeorganisationerne og findes retvisende på de respektive
miljømærkeorganisationers websites.

5

Procedure i klagesager

Miljømærkeorganisationerne har dokumenterede procedurer for behandling af klager.
Behandlingsprocessen koordineres mellem de nordiske lande. Miljømærkeorganisationen har ret
til at afgøre, om et produkt er omfattet af miljømærkningen eller ej, og afgørelsen kan ikke
ankes. Afslag på en ansøgning eller inddragelse af en licens/registrering kan ankes til den
miljømærkeorganisation, som har truffet afgørelsen. I sager om inddragelse af
licens/registrering har licenshaveren/indehaveren af registreringen ikke ret til at anvende
miljømærket i den periode klagesagen verserer, med mindre der er truffet anden afgørelse
herom.
Klage afgives skriftligt inden fire (4) uger fra meddelelsen af afgørelsen. Det er kun dem, som
er berørt af afgørelsen, der har ret til at indgive klage. Klagen bør indeholde oplysning om,
hvilken afgørelse der skal revurderes, den ønskede ændring af afgørelsen og de saglige
påstande, som ligger til grund for klagen. Den, der har indgivet klagen, modtager et skriftligt
svar fra den nationale behandlingsinstans.

6

Register

Miljømærkeorganisationerne skal føre et opdateret register over licenserede og registrerede
produkter, som skal offentliggøres på deres websites. Kun oplysninger, som ikke er fortrolige,
offentliggøres på websitet.
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Regler for brug af det nordiske miljømærke

”Svanemærket” er Nordisk Miljømærknings logo og et registreret varemærke, som er beskyttet
af national og international lovgivning gennem WIPO2. De nordiske miljømærkeorganisationer
har rettighederne til mærket og tildeler virksomheder retten til, i en tidsbegrænset periode, at
anvende mærket på og vedrørende produkter, som har fået miljømærkelicens.
Licenshaveren skal vise respekt for logoet. Det indebærer, at logoet ikke må forvrænges, at
andre billeder ikke må indgå i logoet, at der ikke må skrives tekst hen over logoet, og at
udseendet af mærket ikke på anden måde må ændres. Miljømærket må heller ikke indgå i eller
udgøre en del af produktets eller virksomhedens eget logo. Alle regler for anvendelse af logoet
findes beskrevet i den gældende version af Retningslinier for brug af Svanemærket. Det er
licenshaverens ansvar, at disse retningslinier følges.
Miljømærket må ikke anvendes til en generel profilering af virksomheden eller virksomhedens
andre ikke-miljømærkede produkter (med mindre hele virksomhedens produktsortiment er
omfattet af licensen). Licenshaveren må ikke parallelt markedsføre de samme produkter med
og uden Svanen i Norden.
Licenshaveren er ansvarlig for at sikre, at reglerne vedrørende brug og præsentation af
miljømærket følges ved al mærkning samt sikre, at national markedsføringslovgivning følges
tillige med ICC’s regler3 om reklame og markedsføringskommunikation.
Miljømærkeorganisationerne har ret til at kontrollere anvendelse og om nødvendigt pålægge
licenshaveren at iværksætte ændringer.

8

Ændring af disse regler

Nordisk Miljømærkenævn (NMN) forbeholder sig retten til at ændre Regler for Svanemærkning
af produkter. Alle licenshavere og indehavere af registreringer skal informeres skriftlig herom.

2

World Intellectual Property Organization, www.wipo.int.

3

International Chamber of Commerce, www.iccwbo.org.

Bilag

Ansøgers og producentens forpligtelse ved ansøgning
I ansøgningsskemaet skal der afgives informationer om virksomheden som ansøger, hvilke
produkter der søges om samt omsætningstal for disse. Af ansøgningsskemaet fremgår
ansøgers og producentens forpligtelser som følger:

Ansøgers forpligtelser
Vi er bekendt med Regler for Svanemærkning af produkter, Gebyrregler for Svanemærkning og
Retningslinier for brug af Svanemærket. Hvis vores ansøgning om miljømærkelicens bevilges,
forpligter vi os til at følge disse bestemmelser samt de miljømærkekriterier og øvrige bestemmelser,
som bliver meddelt fra miljømærkeorganisationen.
Vi forpligter os således til at følge ovennævnte regler, hvilket bl.a. indebærer:














at opfylde gældende myndighedskrav vedrørende ydre og indre miljø ved al fremstilling og håndtering af produktet,
at opfylde myndighedernes krav, som gælder for produktet i Norden,
kun at benytte miljømærket på produkter, som i alle henseender opfylder kravene i de aktuelle miljømærkekriterier,
ikke at anvende miljømærket på andre produkter end dem, som er omfattet af miljømærkelicensen,
ikke at parallelt markedsføre produkter i Norden med samme, eller til forveksling lignende, handelsnavne som de
miljømærkede,
at følge reglerne for miljømærkets anvendelse, iht. punkt 7 i Regler for Svanemærkning af produkter og i Retningslinier
for brug af Svanemærket,
at give rigtig information om miljømærkningens betydning ved markedsføring af miljømærkede produkter i annoncer
og anden reklame,
at betale fastsatte gebyrer til miljømærkeorganisationen og øvrige omkostninger forbundet med vores ansøgning om
miljømærkelicens, herunder omkostninger i forbindelse med kontrol og test af miljømærkede produkter, som det
kræves i de aktuelle kriterier og andre bestemmelser,
at ansøge om registrering af produkter, som ikke indgår i den nordiske gebyrstruktur, og betale gebyr og øvrige
omkostninger til miljømærkeorganisationerne i de andre nordiske lande, hvor de licenserede produkter sælges,
at supplere ansøgningen med dokumentation om nationale særkrav, hvis produkterne skal markedsføres i andre lande
end dem, som var aktuelle på ansøgningstidspunktet,
at holde miljømærkeorganisationen skadesløs mod erstatningskrav eller andre økonomiske krav, som måtte rettes mod
denne som følge af skade forårsaget af et miljømærket produkt, som produceres og/eller sælges af licenshaveren,
herunder også fejl og mangler ved selve produktet,
omgående at indrapportere til miljømærkeorganisationen, såfremt der sker produkt- og/eller markedsføringsmæssige
ændringer i den udstedte licens, herunder ændringer i forhold til i hvilket nordisk land produktet sælges, og
kun at anvende miljømærket, så længe licensen gælder.

Aftale om retten til at anvende samt henvise til det nordiske miljømærke Svanen er gyldig, når Miljømærkning Danmark har
udstedt licens.

Producentens forpligtelser
Vi har læst ovenstående regler, der knytter sig til denne ansøgning. Som producent af de
produkter, der ansøges om miljømærkelicens til, forpligter vi os hermed til at producere vores
produkter i overensstemmelse med miljømærkekriterierne for omhandlede produktgruppe. Vi
bekræfter endvidere, at gældende myndighedskrav vedrørende ydre og indre miljø opfyldes ved al
fremstilling og håndterng af produktet, samt at de myndighedskrav der gælder for produktet
overholdes.

