MILJØMÆRKNING
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INTRODUKTION
Sammen med erfarne partnere hjælper vi dig med dine
miljømærkninger. Du får professionel hjælp til at indhente
den nødvendige information og udforme ansøgningen i
henhold til gældende kriterier.
Herudover får du rådgivning om, hvilke ændringer der er
nødvendige i produktionen for, at din virksomhed opfylder
kravene.
Med vores hjælp sikrer og garanterer vi, at mærkningen
forløber effektivt og sker i overensstemmelse med de
regler og retningslinjer, som gælder for den specifikke
mærkningsordning.

Vi kan hjælpe dig inden for en bred vifte af
anerkendte miljømærkninger;
Svanemærket
EU-Blomsten
ECOCERT
OEKO-TEX
GOTS
Den Blå Krans
B-Corp
CE-mærkning
I forlængelse af miljømærkning hjælper
vi også med sundhedsmærkning som fx
Den Blå Krans fra Astma-Allergi
Danmark.
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HVAD ER ET
MILJØMÆRKE?
Miljømærker tildeles produkter og
virksomheder, som lever op til en
lang række krav til bl.a. ingredienser,
produktion, emballage, affald og
mange andre aspekter.
I Danmark er Svanemærket og EUBlomsten de officielle miljømærker. I
Danmark bruger vi dog også Den
Blå Krans, ECOCERT, GOTS og OEKOTEX.
De udstedes af forskellige instanser og
har forskellige krav og specifikationer,
som produktet skal leve op til.

Miljømærker
tildeles
produkter og
virksomheder
som lever op til
en lang række
krav.
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FORSKELLIGE
MILJØMÆRKNINGER
01

Svanemærket og EU-Blomsten:

02

GOTS:

03

Den Blå Krans:

04

- Er de officielle miljømærker i Danmark
- Skrappe miljøkrav i hele værdikæden
- Skrappe krav til kemikalieforbrug
- Stramme krav til at skabe bæredygtig udvikling
- Certificering og kontrol

- Krav til økologisk dyrkning af bomuld
- Krav til brugen af kemikalier i tekstiler
- Stor global udbredelse

- Krav til produkter i kontakt med huden
- Forebyggelse af allergi

ECOCERT:

- Øget fokus på økologi
- Bæredygtighed
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. . FORSAT
05
06
07

OEKO-TEX:

- Verificerer produktionsprocesser ift. miljø og sundhed
- Fokus på kemikalier i tekstiler og læder
- Globalt udbredt og anerkendt

B-corp:

- Krav til sociale og miljømæssige præstationer
- Øget fokus på hele virksomhedens profil

CE-mærkning:

- Indikator for overholdelse af EU-lovgivning
- Krav til sikkerhed, sundhed og miljø
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SÅDAN FÅR DU ET
MILJØMÆRKE:
Alle kriterier for et produkt skal dokumenteres og samles i en
ansøgning, som sendes til det certificerende organ (fx
Miljømærkning Danmark).
Der kan være op til 100 forskellige kriterier, der skal opfyldes.

Eksempel på en ansøgningsproces:
1) Indholdsstoffer kortlægges og vurderes i samarbejde
med leverandørerne.
2) Krav til alle processerne skal dokumenteres (fx
spildevandsbehandling, emballage, affald arbejdsmiljø,
kvalitet og transport).
3) Dokumentstyring, lagerstyring og den/de ansvarlige for
miljømærket skal dokumenteres.
4) Dokumenterne evalueres løbende, samles i en
ansøgning og indsendes.
5) Eventuelle forhold/dokumentation optimeres løbende.
6) Kontrolbesøg af de certificerende organ (fx
Miljømærkning Danmark).
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HVORFOR ET
MILJØMÆRKE:
01

For at tydeliggøre at dine produkter tager
hensyn til miljø og mennesker.

02

Det øger dit brands troværdighed og gør dine
produkter mere attraktive.

03

Miljømærkning er et effektivt redskab til at
realisere flere af FN’s Verdensmål.

04

Det gavner din virksomheds grønne profil.
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KONKLUSION
Vores ambitioner er tårnhøje. Vi vil skabe fundamentet for
en effektiv, veldokumenteret og troværdig grøn omstilling.

Vi hjælper dig med dine miljømærkninger.
Du får professionel hjælp.
Rådgivning om ændringer.
Effektiv guidet forløb.

Miljømærker tildeles produkter og
virksomheder, som lever op til en lang
række krav til:
Ingredienser, produktion, emballage,
affald og mange andre aspekter.

Et miljømærke øger dit brands
troværdighed, gavner din grønne profil
og er et effektivt redskab til at realisere
flere af FN's verdensmål.
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KONTAKT OS:
Samlet set understøtter og forbedrer det din bæredygtighedsstrategi ved at bidrage med troværdige målinger til at vise,
hvordan din virksomhed udvikler og forbedrer sin grønne profil.

Vi takker for din opmærksomhed.

Kontakt
Green Survey,
Skovgaardsgade
5C, 8000 Aarhus
C, Danmark

Website: www.greensurvey.dk
Mail: info@greensurvey.dk
Tlf.: +45 28 74 59 76
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