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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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5.1 Håndsæbe, hårshampoo og andre plejeprodukter  
 

Green Key kriterier: 
5 Vask og rengøring Type Afkr. Evt. kommentarer 

5.1 Hvis der anvendes engangspakninger for sæ-

be/shampoo skiftes de kun ved ny gæst eller 

når de er næsten færdigbrugte eller genbru-
ges andre steder. 

Obligatorisk        

5.2 Virksomheden har dispenser eller nedbrydeligt 
emballage for engangspakninger for håndsæ-
be/shampoo.  

Pointkriterium 
3 point 

       

5.3 Virksomheden undgår duftspray og parfume i 
plejeprodukter. 

Pointkriterium 
2 point 

       

5.12 Rengøringsmidler, vaskemidler, sæbe etc. skal 
indkøbes, anvendes og doseres, så de påvir-
ker miljøet mindst muligt.  

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 ønsker at minimere eller undgå indholdet af farvestoffer og parfume, da det kan være skadeligt for 

miljøet og allergifremkaldende eller forårsage allergiudbrud. Bemærk at nogle Svanemærkede pro-
dukter kan indeholde parfume. 

 Vi undgår produkter uden det allergifremkaldende stof MG (Methyldibromo Glutaronitril).  
 Vi vælger sæbe uden bakteriedræbende stoffer, f.eks. triclosan, som er et bakteriedræbende kemika-

lie. Stoffet kan skade miljøet og er desuden mistænkt for at medvirke til udvikling af resistente bak-
terier. Bakteriedræbende stoffer er unødvendige til almindelig hygiejne. 

 Vi ønsker, at der medfølger en oversigt over produkternes indholdsstoffer. 

 Vi ønsker at indkøbe sæbe, så anvendelsen og doseringen påvirker miljøet mindst muligt. Vi kan væ-
re positive overfor skumsæbe, som er let at dosere korrekt og dermed er en effektiv måde at reduce-

re forbruget på. 
 Vi ønsker produkter, som er frie for problematiske konserveringsmidler, der tilsættes for at øge pro-

duktets holdbarhed. Faste håndsæber indeholder som regel ikke konserveringsmidler. Vi ønsker ikke 
konserveringsmidlerne 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, DMDM hydantoin, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, 

imidazolidinylurea, isothiazolinoner (Kathon), samt antioxidanten BHT. Flere af stofferne er svært 
nedbrydelige i miljøet eller skadelige for vandlevende organismer. 

 Vi ønsker produkter fri for KRAN-stoffer, som er en fælles betegnelse for kræftfremkaldende, repro-
duktionsskadende, allergifremkaldende eller neurotoksiske stoffer. Det er stoffer, der kan give per-
manente skader på helbredet.  

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

 

 
 

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

