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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  
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5.4 Køkken- og toiletpapir samt engangsservietter  
 
Green Key kriterier: 

5 Vask og rengøring Type Afkr. Evt. kommentarer 

5.20 Papirhåndklæder og toiletpapir skal være fremstil-
let af ikke-klorbleget papir eller af miljømærket 

papir. 

Obligatorisk    

 
 
Generelle ønsker: 
 Vi ønsker så vidt muligt miljømærkede produkter fx Blomsten eller Svanen, da produktet dermed er 

blandt de mindst belastende for miljøet og klimaet, uden at kvalitet og funktion er forringet. 

 Vi foretrækker køkken- og toiletpapir med en høj andel af genbrugsfibre. Produktion af papir ud fra 
genbrugsfibre sparer store mængder energi, fordi nogle procestrin bliver overflødige. 

 Vi vælger gerne køkken- og toiletpapir med højst muligt indhold af fibre fra certificeret bæredygtigt 
skovbrug - for eksempel FSC. 

 Vi vælger gerne køkken- og toiletpapir med en lav gramvægt og tilstrækkelig sugeevne, hvis det ikke 
går ud over kvaliteten. Jo lavere gramvægt, jo bedre rent miljømæssigt.  

 Vi er positive overfor ubleget papir, da det er mindre belastende for miljøet, og papiret må ikke være 

bleget af klor, som det fremgår af kriteriet. 
 Vi foretrækker en producent, der arbejder med at reducere spildet af papir. 
 Vi ønsker at producenten i videst mulig omfang undgår brugen af miljø- og sundhedsskadelige stof-

fer. 
 Vi ønsker mindst mulig emballage og gerne i materiale, som er let nedbrydelig. 

 

http://www.miljoevejledninger.dk/vejledninger/personlighygiejne/koekkenogtoiletpapir

