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Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. 

Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive lands 

regering. 

För mer information se följande webbplatser: 

 

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 
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1 Inledning 

Följande avgiftsregler gäller för de företag som söker licens, har licens för att 

använda det nordiska miljömärket Svanen, söker kontroll av råvaror till miljömärkta 

produkter eller betalar för listning av kontrollerade råvaror. Reglerna följer 

principerna i Nordiska Ministerrådets riktlinjer för miljömärkning och har fastställts 

av Föreningen Nordisk Miljömärkning den 18 maj 2016. De aktuella avgifterna för 

olika produktgrupper finns redovisade på respektive lands 

miljömärkningsorganisations hemsida. 

2 Ansökningsavgift 

I samband med ansökan om licens ska en ansökningsavgift betalas av sökanden. 

Denna avgift återbetalas inte vid eventuellt avslag. Ansökningsavgiften täcker i 

vanliga fall handläggningstid vid högst tre tillfällen, dvs. när ansökan sänds in samt 

två tillfällen för behandling av kompletterande dokumentation. Efterföljande arbete 

kan den nationella miljömärkningsorganisationen fakturera enligt gällande timpris. 

3 Avgift för kontrollbesök 

För kontrollbesök vid ett tillverkningsställe inom Norden debiteras ingen avgift 

förutom ansökningsavgiften. Ifall flera kontrollbesök är nödvändiga, t.ex. vid flera 

tillverkningsställen, ska en extra avgift betalas. För kontrollbesök utanför Norden 

ska sökanden också betala en extra avgift. 

Om produkter eller produktion inte uppfyller kraven vid kontrollbesök eller vid 

efterkontroll, har miljömärkningsorganisationen rätt att fakturera kostnader för 

kontrollbesök och efterkontroller. 

4 Licensavgift 

Efter att sökanden blivit tilldelad licens ska denne betala en licensavgift. Avgiften 

erläggs årligen för rätten att använda miljömärket. Licensavgiften, som ska betalas 

i förskott, baseras i huvudsak på den miljömärkta produktens omsättning och 

regleras/justeras efterföljande år. Uppgifter om omsättning ska, på anmodan av 

miljömärkningsorganisationen, utan dröjningsmål lämnas i början av varje nytt 

kalenderår senast den 31 mars. I vissa produktgrupper kan licensavgiften baseras 

på andra grunder vilka då kommer att bestämma produktgruppens avgifter.  

Skulle uppgifter om omsättning inte inkomma senast den 31 mars, har miljö-

märkningsorganisationen rätt att debitera en licensavgift baserad på Nordisk 

Miljömärknings egen uppskattning av omsättningen plus en straffavgift på ettusen 

femhundra (1 500) EUR. Licensavgiften kommer att justeras när uppgift om riktig 

omsättning inkommer, men straffavgiften återbetalas inte. Underlåtenhet att 

inkomma med omsättningsuppgifter eller betala debiterad licensavgift utgör grund 

för miljömärkningsorganisationen att dra in licensen. 
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Miljömärkningsorganisationen har rätt att kräva intyg som styrker uppgifter om den 

miljömärkta produktens omsättning, samt ta kontakt med licensinnehavarens 

revisor. Omsättningen kan kontrolleras och justeras från miljömärknings-

organisationens sida under fem (5) års tid.  

Inom de flesta produktgrupper är licensen giltig i alla länder (se 2.1.2 i Regler för 

Svanemärkning av produkter). För licensen gäller då ett gemensam nordiskt 

avgiftssystem, och licensinnehavaren ska betala licensavgift vanligtvis baserad på 

omsättningen på hela den nordiska marknaden  även om en tredje part ansvarar 

för försäljningen av produkten. Företaget eller koncernen som har flera licenser i 

produktgrupper som ingår i gemensamt nordiskt avgiftssystem, ska årligen betala 

minst en minimiavgift per produkt-varugrupp per licensieringsland. 

För övriga produktgrupper beräknas avgiften utifrån omsättningen i de nordiska 

länder i vilka licensinnehavaren valt att registrera licensen.  

Innehavare av registrering betalar nämnda avgift i det land där registreringsbeviset 

utfärdats. 

För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det 

första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt1 multipliceras med 

Särregler för koncerner 

I nordiskt avgiftssystem är det möjligt för en koncern att på förhand be Nordisk 

Miljömärkning om att lägga samman avgiftsunderlaget från koncernens alla licenser 

inom samma produkt- och varugrupp i beräkningen av licensavgift. Det åligger 

koncernen att meddela detta innan licensavgiftsdebiteringen. En ändring av 

fakturan i efterhand (åberopande av koncernregeln) kan göras under verksamhets-

året mot en extra avgift av tretusen femhundra (3 500) EUR. Senare ändringar/ 

justeringar utförs inte. Förutsättningen för att koncernregeln ska gälla är att 

dotterbolag med dessa licenser konsolideras in i moderns koncernredovisning. 

Ytterligare förutsättningar för fakturering som koncern är:  

 Koncernen har endast en administrativ kontakt med Nordisk Miljömärkning.

 Koncernen rapporterar alla omsättningssiffror om koncernens Svanenmärkta

produkter för varje licens som ingår i koncernberäkningen senast den 31

mars.

 Koncernen förbinder sig att leverera ett revisorsintyg på omsättningar av

koncernens Svanenmärkta produkter om Nordisk Miljömärkning kräver det.

1 Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften. 

Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett 

företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland. 

Maxavgift = den högsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett 

företag/en koncern per produkt-/varugrupp. 
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5 Avgift förförändring och utökning 

Önskar licensinnehavaren ändra eller utöka innehållet i licensen ska denne betala 

ändringsavgift för det arbete som då görs av miljömärkningsorganisationen. 

6 Avgift vid uppsägning 

Omedelbart efter det att licensen har upphört ska licensinnehavaren rapportera 

den realiserade omsättningen för sina Svanenmärkta produkter innevarande och 

föregående år samt sitt lagervärde på resterande Svanenmärkta produkter. Nordisk 

Miljömärkning kan även komma att kräva revisorsintyg. Licensavgiften kommer att 

beräknas på grund av realiserad omsättning och försäljningsvärdet av 

Svanenmärkta produkter. Licensavgift ska betalas under hela uppsägningstiden. 

Om licensinnehavaren säger upp licensen eller beslutar att inte ompröva sin licens, 

regleras/justeras i förskott inbetalda avgifter efter det att licensen har gått ut. 

Licensinnehavaren ska likväl presentera lagervärdet av resterande Svanenmärkta 

produkter. Det ges ingen reduktion på mini- eller maximumavgift eller eventuell 

knäckpunkt i beräkningen av licensavgift. Avgift ska betalas för realiserad 

omsättning under licensperioden samt för lagervärdet av Svanemärkta produkter, 

även då licensen upphör. 

7 Övriga avgifter 

Nordisk Miljömärkning kan ta ut en avgift för kontroll av råvaror till miljömärkta 

produkter och för listning av kontrollerade råvaror. Avgifter för kontroll och listning 

finns redovisade på miljömärkningsorganisationernas hemsidor. 

8 Ändring av avgiftsreglerna 

Styrelsen för Föreningen Nordisk Miljömärkning kan ändra avgiftsreglerna, varvid 

samtliga licensinnehavare samt de som erhållit registrering skriftligen informeras. 




