
Miljøsertifiseringsordninger 
 

Dette er en liste over miljøledelses- og miljømerkeordninger som kan forekomme i det 

norske markedet. Listen er utviklet av Forum for Miljøsertifisering og Miljømerking. 
 
 

Svanemerket 
 
 

Felles nordisk miljømerkeordning for Norge, Finland, Sverige, 
Island og Danmark. Det finnes flere tusen svanemerkede 
produkter innenfor nesten 50 produkt- og tjenesteområder: 
trykksaker, rengjøringsmidler, hoteller, papirprodukter. 

Eu blomsten EU -blomsten er EU-statenes felles miljømerke. Kriteriene 
utvikles av EU-kommisjonen. 

Ø-merket Debio er ansvarlig for merkegodkjenning av økologiske 
produkter fra landbruk og akvakultur. Debios Ø-merke er 
forbrukernes garanti for at varen er produsert i samsvar med 
regelverket for økologisk produksjon. 

Blå Engel “Der Blaue Engel” er den tyske 
miljømerkeordningen. 

Green Seal USA 

Environmental Choice Canada 

Milieukeur Nederland 

Falken – bra miljøvalg Dette er den svenske ”naturvernforbundet” 
Naturskyddsföreningens miljømerke. 
Merket er utbredt i den svenske 
dagligvarehandelen, og finnes på noen 
importerte produkter i Norge. 

Energy Star USA’s offisielle energiforbruksmerke “Energy 
Star”-merket forteller at produktet tilfredsstiller 
USAs krav til energiforbruk. Merket finnes bl.a på 
kontorutstyr i Norge. 

EUs Energimerke EU pålegger samtlige produsenter av 
husholdnings-apparater å merke sine produkter 
med energi- og ressursforbruk. Forhandlerne har 
ansvaret for å merke utstillingsvarer i butikken. 
Merket omfatter bl.a. vaskemaskiner, kjøleskap, 
frysere og kombinasjoner av disse. Merket angir 
bl.a. relativt energiforbruk sammenlignet med 
andre varemerker, årlig energiforbruk og lydnivå. 
EU’s energiforbruksmerke gjelder også i Norge. 

Grønt Punkt (Der Grüne 
Punkt) 

Dette et merke på emballasjen som viser at det er 
betalt emballasjevederlag for produktet, noe som 
sikrer at emballasje samles inn og gjenvinnes. 
Materialretur AS har inngått lisensavtale om rett 
til bruk av Grønt Punkt i Norge. Bedrifter som er 
med i den frivillige emballasjevederlagsordningen i 
Norge kan bruke Grønt Punkt-symbolet på sin 
emballasje. 

Pil i trekant Pil i trekant på plast viser at plasten kan 
resirkuleres. Nummeret forteller hvilken kategori 
den tilhører. Merket betyr ikke at plasten faktisk 
blir resirkulert. Merket sier heller ingen ting om 
produktet forøvrig. 

Inneklimamerket Merkeordningen beskriver hvor lang tid et produkt vil avgi gasser, 
i hvilken grad det vil avgi partikler, i begge tilfeller dokumentert 
etter anerkjente prøvemetoder. I tillegg kommer 
veiledninger for lagring, transport, montering, 
renhold og vedlikehold. 



 
Øko-Tex Standard 100 

 
Dette er et europeisk miljømerke for tekstiler. Merket 
har til hensikt å beskytte forbrukeren. Øko-Tex 
Standard 100 stiller bl.a krav til maksimumsinnhold av 
helseskadelige stoffer, mens Øko Tex 1000 også stiller 
krav til miljøskadelige stoffer. 

Reutlingen sertifikat Sertifikat som gis til Lær, utformet av Westdeutshe 
gerberschule i Reutlingen, Tyskland. Det stilles krav til 
mengden miljøskadelige stoffer i det ferdige produktet, 
og ved bruk i produksjonsprosessen. 

TCO´95 TCO´95 er et internasjonalt miljømerke for PC’er 
utarbeidet av i Sverige. Miljømerket stiller krav til 
lavstråling, automatisk strømsparing, ergonomi og 
miljøvennlighet for PC’er, 

FSC Merket Forest Stewardship council utformer kriterier og 
utsteder sertifiseringer til alle typer tropisk, temperert 
og boreal skog, samt til tremøbler og tregulv. Det 
kreves at skogsutvinningen skjer innen for lover å 
regler i det aktuelle landet, og at alle internasjonale 
regler og konvensjoner er fulgt opp. Hogsten skal være 
bærekraftig, og ikke true det biologiske mangfoldet. Det 
er også et krav om at hogsten ikke skal berøre 
landområder som tilhører urbefolkning. 

Levende skog Levende skog eren norsk ordning for skogsertifisering. 
PEFC er en internasjonal overbygning for nasjonale 
sertifiserings-systemer innen skogsertifisering. 
Systemene er kompatible. 

WWF-Pandaen “Pandaen” til Verdens Naturfond (WWF) finnes på noen 
få produkter i Norge. Disse produktene kommer fra 
bedrifter som WWF har samarbeidsavtale med. En viss 
prosentdel av omsetningen til pandamerkede produkter 
går til WWF slik at organisasjonen kan arbeide for å 
redde truede dyrearter. 

Godt Norsk Merkeordningene som utgår fra Stiftelsen Matmerk skal 
gjøre det mer attraktivt å produsere og kjøpe norske 
kvalitetsmatvarer. Miljøkravene dreier seg om 
genmodifisering, azofargestoffer og bruk av nitrit/nitrat. 

ISO 14 001 NS-EN ISO 14 001:1996 
er en global standard. Standarden krever ikke 
at bedriften har gjennomført store miljøtiltak 
før sertifisering. Minimumskravet er at man 
oppfyller krav i lover, forskrifter og eventuelle 
utslippstillatelser. Utover dette utvikler hver 
bedrift seg fra det nivået de er på ved 
sertifisering. 

EMAS En frivillig ordning for 
miljøregistrering av virksomheter, både 
offentlige og private. Kravene i EMAS er like 
kravene i det NS-EN ISO 14001:1996, med 
noen tillegg for EMAS: Virksomheten må 
kunne beskrive kriteriene for valg av hvilke 
miljøpåvirkninger de vil arbeide med. Det 
legges mer vekt på at medarbeiderne i 
virksomheten skal trekkes med i prosessen, 
og virksomheten må årlig utgi en verifisert 
miljørapport som er åpen for allmennheten. 

Green Globe Green Globe 21 er en paraplyorganisasjon for nesten 
1000 bedrifter i over 100 land. Green Globe 21 ønsker å 
bli betraktet som et ”keep fit” program som assisterer 
medlemmene i å nå miljømål, uavhengig av dagens nivå. 



Blått flagg Miljøsertifiseringsordning som henvender seg til 
strender, marinaer og båteiere. Brukerne av en strand 
eller marina som er sertifisert med Blått Flagg skal være 
trygge på at standarden hva gjelder miljø, sikkerhet, 
service og vannkvalitet er på et høyt nivå og i henhold til 
strenge krav. En skal enkelt kunne orientere seg om 
hvilke fasiliteter stranden eller marinaen har, og hvor 
disse befinner seg på området. Ordningen utvikler krav 
med utgangspunkt i hver enkelt bedrifts situasjon. det 
vil si at kravene kan variere fra en virksomhet til en 
annen. 

Grønt Flagg Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale Eco- 
Schoolsordningen. Mer enn 6000 skoler i mer enn 20 
land deltar. Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning 
som henvender seg til barnehager, grunnskoler og 
videregående skoler. Ordningen utvikler krav med 
utgangspunkt i hver enkelt skoles situasjon, det vil si at 
kravene kan variere fra en skole til en annen. 

Green Award Alle sjøgående fartøyer bør oppfylle internasjonale og 
nasjonale lover og forskrifter som er globalt anerkjent av 
sjøfartsindustrien. Green Award flagget kan gis til alle 
fartøyer og havner som er ekstra sikre og ekstra rene 
miljømessig. 

Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er et Miljøledelsessystem, 
og samtidig et miljøhandlingssystem til 
bruk på virksomhetsnivå. Sertifikat 
fornyes hvert 3. år. Miljøfyrtårn er 
utviklet for små- og mellomstore 
virksomheter (smb) og offentlige 
virksomheter. Miljøfyrtårnsertifisering er 
et lavterskeltilbud og det er forholdshvis 
enkelt å tilfredsstille de bransjevise 
kravene. 
Miljøverndepartementet støtter 
Miljøfyrtårn. EU anbefaler Miljøfyrtårn 
(Eco-Lighthouse) til bruk innen EØS 
området. 

 

 

 

*Forum for Miljøsertifisering og Miljømerking er dannet i samråd med 

Miljøverndepartementet. Følgende organisasjoner er representert: Debio, Stiftelsen 

Miljømerking, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Nemko Certification AS (på vegne 
av sertifiseringsorganene), Stiftelsen for norske Miljøvaredeklarasjoner og GRIP. 


