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• Det nordiske miljømærke 

• Udvalgt af de danske myndigheder som officielt 

miljømærke

Holistisk miljømærke med fokus på at 

• Fremme cirkulær økonomi

• Fremme reduceret klimabelastning 

• Bevare biodiversitet 

• Stille skrappe krav til skadelige kemikalier

Hele livscyklus bliver vurderet

fra råvarer, produktion og brug til genbrug, recirkulering og 

affald. 

Svanemærket
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Type I miljømærke i henhold til ISO 14024 – skal dermed 

blandt andet …

• kunne differentiere miljømæssigt bedste produkter fra 

andre produkter i samme kategori

• samtidig stille absolutte krav, der er opnåelige 

Derfor stiller Svanemærket produktspecifikke krav 

• Hermed håndteres de miljømæssigt vigtigste områder for 

produkttypen

…og krav der er tilpasset markedet 

• Kan realiseres i dagens marked og i dagens affalds- og 

ressourcesystemer.

Svanemærket er et Type I 
miljømærke 
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Svanemærket og cirkulær økonomi

Arbejder med følgende parametre:
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1. Genbrug og genfremstilling

2. Recirkulerede eller mere bæredygtige fornybare 

råvarer 

3. Skrappe kemikaliekrav 

4. Ressourceeffektivitet gennem reduceret brug af 

ressourcer og energi 

5. Øget levetid ved krav til kvalitet, garantitid, 

reparerbarhed og vedligehold

6. Produktdesign og demontering

7. Minimering af affald og fokus på at sende 

ressourcer videre i nye kredsløb



Svanemærkets arbejde med krav til plast

Affald & recirkulering

• Undgået affald ved udsortering til genanvendelse

• Design for genanvendelse 

Produktion

• Ressourceeffektivitet (fx for emballage)

• Additiver i plast – forbud mod uønskede kemikalier

Råvarer til plast

• Genbrug og genfremstilling 

• Recirkuleret plastråvarer

• Biobaseret plast med krav til råvarerne

Brug

• Produktets levetid (kvalitetskrav, reparation og reservedele)

• Kemikalie-eksponering fra plast

• Begrænsning af ressourceforbrug
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Plastemballage og cirkulær 
økonomi

• Fokus på emballager, der udgør en væsentlig del af den 
samlede miljøbelastning. 

• eller hvis selve emballagen kan Svanemærkes

Eks. Designkrav til emballage til vask- og rengøringsmidler 

• Materialer, der kan genanvendes i vores affalds- og 
genanvendelsessystemer

• Forbud mod sammensatte materialer i beholderen 

• Hvis der anvendes virgin plast, skal plasten være enten hvid 
eller udfarvet. 

• Krav til etiketter, låg og smådele, der fremmer genanvendelse. 

• I nogle produktgrupper stilles kav til min. andel genanvendt 
materiale samt grænser for mængden af emballage.
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Se mere på www.ecolabel.dk
og cirkulær plastøkonomi på 
sitet https://www.ds.dk

http://www.ecolabel.dk/
https://www.ds.dk/
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