Vad får man säga och när?

Marknadsföring av hus, byggprodukter samt listade produkter i husproduktportalen

Ni får använda Svanenmärket
innan ni byggt klart huset när
ni har grundlicens

1. Regler om marknadsföring av Svanenmärkta småhus,
flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor
Eftersom byggnader har lång projektering och
byggtid jämfört med andra produktgrupper får en
licensinnehavare kommunicera sitt arbete med
att klara kraven för en Svanenlicens redan innan
byggnaden är klar. Det gäller under förutsättning
att man har en så kallad grundlicens.
Nordisk Miljömärkning arbetar med
licenser på två olika sätt:
1) Grundlicens och 2) unik projektlicens.
1) Grundlicens passar för de företag som har
standardiserade produkter och/eller processer
och planerar att Svanenmärka flera projekt
eftersom det effektiviserar processen för Svanenmärkning. Det centrala för en grundlicens är att
licensansökaren har samma rutiner för samtliga
Svanenmärkta projekt. Detta arbetssätt gör att
grundlicens ofta kan tilldelas redan innan den
första Svanenmärkta byggnaden är färdigställd.
Det är en anledning till att grundlicens ger ett
mervärde jämfört med projektlicens.
Innan grundlicensen har godkänts får licensansökaren kommunicera att sitt arbete med att
uppfylla Svanens krav för ett aktuellt projekt,
men utan att använda Svanenmärket. Efter
erhållen grundlicens får licensinnehavaren
kommunicera att företaget bygger Svanenmärkt
och använda Svanenmärket i sin marknadsföring.
Med en grundlicens får licensinnehavaren, innan
den aktuella byggnaden är färdigställd och
kontrollerad, kommunicera Svanenmärkningen.

För de Svanenmärkta byggnader som sedan
uppförs inom ramen för grundlicensen, behöver
endast de projektspecifika kraven verifieras och
granskats eftersom rutinerna för projektering,
inköp, byggande och kvalitetssäkring redan har
granskats i grundlicensen. Varje nytt projekt
hanteras som en utvidgning av grundlicensen.
Kontrollbesök på plats utförs alltid.
2) Vid en unik projektlicens ska alla krav
dokumenteras och granskas innan licens erhålls
och innan licensinnehavaren får kommunicera att
byggnaden är Svanenmärkt. När licens erhållits
för det specifika projektet får licensinnehavaren
använda Svanenmärket i sin marknadsföring och
kommunikation. Innan licensen erhållits får företaget däremot bara kommunicera ”planerar att bli
Svanenmärkt” och inte använda Svanenmärket.
Unik projektlicens kan inte, till skillnad från grundlicens tilldelas redan innan den första Svanenmärkta byggnaden är färdigställd.

När huset är färdigbyggt
finns skylt att beställa
i Svanens webshop.

Vad gäller innan ni har grundlicens och projektlicens?
• Ni får säga att ”Vi avser att Svanenmärka/
planerar för en Svanenmärkning av denna
byggnad.”
• Ej tillåtet att använda Svanenmärket i
marknadsföring.

När får ni använda Svanenmärket?
Med grundlicens:
• Får ni börja använda Svanenmärket med
licensnummer i er övergripande kommunikation
av era Svanenmärkta byggnader. ”Vi kan erbjuda
Svanenmärkta hus, till exempel konceptet Johanna”
• Ni får använda Svanenmärket med
licensnummer för aktuella projekt ”Vi
bygger Svanenmärkt flerbostadshus i
Svaneborg, kvarteret Sången”.

Med unik projektlicens :
• får Svanenmärket med licensnummer enbart
användas i det aktuella projektet och ej
innan byggnadens slutligen är godkänd och
kontrollerad på plats.
• ”Vi har byggt Svanenmärkt flerbostadshus
i Svaneborg, kvarteret Sången” och använda
Svanenmärket.
Här hittar ni generella riktlinjer för hur
du får använda Svanenmärket.

Var får ni använda Svanenmärket?
Svanenmärket och licensnummer ska användas på
den färdiga byggnaden för att öka spårbarheten.
Hur detta görs är valfritt. I Svanens webshop
VTAB finns till exempel flaggor och plaketter för att
använda på den färdiga byggnaden. På plaketten
ska det år som byggnaden färdigställdes framgå,
samt vilken generation kriterier som gäller för
bygget. Flaggor och vepor kan användas vid
byggarbetsplatsen. Ett hus uppförs Svanenmärkt
när det byggs. Byggnaden får ej marknadsföras
som Svanenmärkt efter till exempel en renovering.
Svanenmärket får användas i alla sammanhang där
ni marknadsför era Svanenmärkta byggnader. Det
kan vara i tidningsannonser, på hemsidor, i
direktreklam, i kundtidningar, broschyrer,
affischer, illustrationer i PowerPoint-presentationer
och tv-annonser. Svanenmärket ska alltid vara
kopplat till er produkt, dvs byggnaden/grundlicensen/koncepthuset. Det får ej användas i
allmänna ordalag så att kunder vilseleds att tro
att det är hela företaget som är Svanenmärkt.

Hur får beställare av Svanenmärkt byggande
kommunicera?
Beställaren kan till exempel vara en kommun som
uppdrar åt byggföretag med Svanenlicens att bygga hyresrätter. Till exempel: Botkyrka kommun ska
låta bygga 100 Svanenmärkta hyresrätter. Entreprenör är Byggföretaget B. Det är tillåtet att
använda Svanenmärket ihop med Byggföretaget
B:s licensnummer. Det för att öka spårbarheten
till den grundlicens som Byggföretaget B har för
Svanenmärkt byggande.
Men det får ej framstå som om Botkyrka kommun
har licens för Svanenmärkt byggande eller som att
övrigt byggande är Svanenmärkt. Svanenmärket
ska alltid vara kopplat till aktuell produkt. I de fall
då kommunen själva har grundlicens (oftast genom
det kommunala bostadsbolaget) så ska detta
licensnummer användas ihop med Svanenmärket.

Byggnad
3089 0043

Licensnummer ska skrivas ut för att öka
spårbarheten för beställare och konsumenter.

2. Regler om Svanenmärkta byggprodukter
Svanenmärkta byggprodukter vägleder
konsumenter till bra val. De premieras också
i kriterierna för Svanenmärkta småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och
förskolor. Byggföretagen får därmed incitament
att använda Svanenmärkta byggprodukter för
en effektiv dokumentation av kritererna uppfylls.
Se bilaga 13 Användning av miljömärkta bygg
produkter.

Var får ni använda Svanenmärket?

Läs kriterierna här.

Vad får ni kommunicera som återförsäljare av
Svanenmärkta byggprodukter?

När kan ni börja använda ert Svanenmärke?
Så fort ni har fått er Svanenlicens får ni börja
använda Svanenmärket i er marknadsföring. Alla
Svanenlicenser tilldelas ett åttasiffrigt licensnummer. Licensnumret ska skrivas ut tillsammans med
Svanenmärket när det placeras på en produkt
eller på en hemsida tillhörande ett
Svanenmärkt tjänsteföretag.

Svanenmärket ska vara synligt på den aktuella
produkten ihop med ert licensnummer. Svanenmärket får kommuniceras i alla sammanhang där
ni marknadsför era Svanenmärkta produkter. Det
kan vara i tidningsannonser, på hemsidor, i DR,
i kundtidningar, broschyrer, affischer, illustrationer
i PowerPoint presentationer och tv-annonser.

Som återförsäljare av Svanenmärkta
byggprodukter i till exempel en bygghandel så
ska Svanenmärket användas ihop med licensnummer för byggprodukten. Det får ej framstå som om
övrigt sortiment är Svanenmärkt. Svanenmärket
ska alltid vara kopplat till aktuell produkt.

Här hittar ni generella riktlinjer för hur ni
får använda Svanenmärket.

3.Regler för marknadsföring av listade produkter
Listade produkter har ej samma status som miljömärkta byggprodukter, då de ej har genomgått
samma omfattande granskning ur ett helhetsperspektiv (Typ 1 miljömärkning, ISO 14024). Listade
produkter är enbart godkända för att användas i
Svanenmärkt byggande. När produkten är listad i
Nordisk Miljömärkning husproduktal får produkten
marknadsföras med orden ”Produkten är listad i
husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.” / “The product is listed in the
database for building products that can be used in
Nordic Swan Ecolabelled buildings.

Listade produkter
• Får ej användas ihop med Svanenmärket.
• Får ej användas i samband med formuleringen
”Svanenmärkt” eller liknande ord/ fraser
• Får följande formulering användas: ”Produkten
är listad i husproduktportalen och kan användas i
Svanenmärkta byggande.”/“The product is listed
in the database for buildingproducts that can be
used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.”
Avtal och övriga villkor för listade
produkter finns här samt länk till ansökan.
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