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Hvad kan svanemærkes i dag?

• Lejligheder

• Huse - parcelhuse, rækkehuse og 
sommerhuse

• Daginstitutioner og skoler

• Renoveringer



Kriterier for svanemærket 
byggeri

Transparens

• Alle Svanemærkets krav og kravniveauer er 
offentligt tilgængelige på ecolabel.dk.

Hvad skal opfyldes for at opnå 
certificering?

• 41 obligatoriske krav med faste kravniveauer.

• 14 pointkrav med krav om fast antal point for 
den pågældende bygningstype.

• Mærket kan ikke gradueres. 



Svanemærket ser på hele livscyklus

Råvarer
• Genanvendte råvarer 

• Bæredygtige fornybare råvarer

• Biodiversitet 

• Arealanvendelse

Produktion og byggeproces
• Ressource- og energieffektivitet
• Fornybare energikilder
• Kemikalier
• Affald og emissioner

Brug
• Kvalitet og funktion

• Produktets levetid

• Ressource- og energieffektivitet

• Kemikalie-eksponering

Affald & recirkulering

• Genbrug og genanvendelse

• Design for genanvendelse

• Undgået affald



Svanemærket byggeri og cirkulær økonomi



Højt kendskab og
troværdighed

76% af danskerne har tillid til, at et 
produkt er et godt miljømæssigt 
valg, hvis det er svanemærket2

66% af danskerne ser efter 
Svanemærket, når de vælger 
varer2b

93% af danskerne kender 
Svanemærket1

Kilder:  1) YouGov kendskabsmåling, Jan. 2020 - 2) YouGov mærkningsordninger, jan. 2020 
2b) ser af og til, ofte eller altid efter Svanemærket, når de vælger varer. 



Svanemærket byggeri – eksempler på afsluttede projekter

Regnskoven” Børneinstitution, Gladsaxe 
Kommune/Elindco

Krøyers Plads, Christianshavn, Bonava 

Havglimt, Amager – Arkitektgruppen

Kolding Sky – AP Pension

The Hill, Hillerød – PKA Pension

Dalhusene, Vanløse  – P+



Revision af kriterier for 
byggeri

• Nordisk Miljømærkning er i gang med en 
revision af kriterierne for byggeri

• Udkast til kriterier sendes i offentlig høring i 
starten af 2021

• Ønsker I at give input, kontakt da Henrik 
Hougaard, Miljømærkning Danmark
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