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KeySupply – Leverance til Green Key virksomheder 
 
Vores virksomhed er certificeret med Green Key/Grøn Nøgle. Det betyder, at vi gør en indsats for at 

forbedre miljøet, og derfor stiller vi også nogle krav til vores leverandører, så I også får muligheden for at 
gøre en indsats. På dette ark kan du se, hvilke miljøkrav jeres virksomhed skal, bør eller anbefales at 
leve op til, når vi indgår et samarbejde. 
Arket kan ligeledes bruges som en tjekliste, hvor I kan skrive firmanavn og kontaktperson og afkrydse de 
forhold, som I opfylder. 

 
Generelle betragtninger 

Vi er generelt positive overfor samarbejdspartnere, som gør en aktiv indsats for miljøet og konstant sø-
ger at nedbringe miljøbelastning i forbindelse med produktet eller tjenesteydelsen. Det kan være alt fra 
minimering af vand-, energi og kemikalieforbrug til benyttelsen af mindre og mere miljøvenlig emballage 
og indpakning, valg af transportform og meget mere. 
Vi ønsker i mange tilfælde at sammenholde driftsomkostningerne med indkøbs-/etablerings- og vedlige-
holdelsesomkostningerne, da der ofte opnås en samlet besparelse selvom indkøbsprisen er højere. Ved 

forbedringer og renovation ser vi også på tilbagebetalingstiden.  
 
Nogle oplysninger, som kan være relevante om jer som leverandør 
Nedenstående er ikke krav, men er forhold, som kan være med til at trække i den rigtige retning, når vi 
vælger leverandør: (sæt evt. kryds)  

 

  I har indført miljøledelse fx ISO 14.001 eller EMAS 

  Produkt(erne) er miljø- eller energimærket fx Svanen, Blomsten, FSC. Økologimærket A-

 mærket etc. 

 I har en miljøpolitik og miljøhandlingsplan 

 I har foretaget en livscyklusvurdering af jeres produkt(er) 

 I kan påtage jer producentansvaret i forbindelse med bortskaffelsen 

 I tager brugt emballage retur til genbrug eller genanvendelse 

 
 
Green Key Kriterier 
Green Key kriterierne blev revideret i 2012, 2015 og 2017. Green Keys kriterier er delt op i obligatoriske 

kriterier (som skal opfyldes), hvor nogle skal være opfyldt indenfor en fastsat tidsfrist eller ved nykøb og 

pointkriterier, hvor der skal opnås et vidst antal point. (pt. 30 %) 
 
På side 2 findes de eksisterende krav. 
 
Generel inspiration: 
Hvis du som leverandør ønsker yderligere oplysning eller inspiration kan du bl.a. se mere på: 

 www.ecolabel.dk om Svane- eller Blomstermærket  

 http://sparenergi.dk/offentlig-og-erhverv/apparater  
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12.1 It- og kontorudstyr 
 

Green Key kriterier 2012: 
12 Administration Type Afkr. Evt. kommentarer 

12.10 Nyindkøbte computere, printere og kopima-
skiner skal være miljømærket, energispare-
mærket og/eller være fremstillet på en miljø-

certificeret eller EMAS-registreret virksomhed. 

Obligatorisk        

12.11 Mindst 75 % af virksomhedens elektroniske 

kontorudstyr skal være installeret med auto-
matisk standbyfunktion.  

Obligatorisk        

 

 

Generelle ønsker: 

 Vi ønsker at købe udstyr der overholder Center for Energibesparelsers indkøbsvejledning 
www.elsparefonden.dk/indkoeb. 

 Vi foretrækker bærbare computere frem for stationære og fladskærme frem for almindelige skærme. 

 Vi bruger el-spareskinner – også til hæve-sænke-borde. 

 Vi efterspørger miljømærkede produkter på markedet, som opfylder Blomst- eller Svanekriterierne 

eller miljømærkerne TCO ’99/03 eller Blauer Engel, som stort set stiller samme krav som Svanemær-
ket. Produkter findes på www.tcodevelopment.com og www.blauer-engel.de. 

 Vi sørger for at få pc’en leveret med de energibesparende funktioner aktiveret som standardindstilling 

fx kan skærme gå i sleep efter 5-10 minutter. 

 Vi forudsætter, at pc’en er forberedt til opgradering, så dens levetid kan forlænges. Det kan for ek-
sempel være muligt at opgradere hukommelsen, udskifte harddisken, CD-ROM-drevet m.m. Hvis 
pc’en har flere porte (for eksempel USB), vil det være muligt at supplere med en ekstra harddisk, et 

DVD-drev eller en anden udvidelse. 

 Vi ønsker, at plastdele over 25 g. mærket med plasttype for derved at gøre det lettere at affalds-
sortere. Plastdelene bør være mærket efter standarden DS/EN ISO 11469:2000 og DS/EN ISO 1043-
1 til -4. 

 Vi ønsker kopimaskiner og printere, der kan udskrive på begge sider og flere sider på samme ark og 
som går i dvale eller slukker, når de ikke bruges. Det er en fordel med urstyring, så maskinerne sluk-

ker ved arbejdstidens ophør. 

 Vi ønsker serverer med et lavt energiforbrug og alternativt udlicitering af serverrum, så der også spa-

res på køling.  

 


