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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. 
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5.5 Tøj og tekstiler 
 
Green Key kriterier:  
Intet 
 
Generelle ønsker: 

De største miljøbelastninger i tekstilers levetid hænger typisk sammen med produktionen af bomuld, 

vådbehandling af tekstiler og brugsfasen. 
 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. Der fin-
des også andre mærker på tekstilområdet, blandt andet GOTS, som er et økologimærke samt øko-tex 
100, som er et sundhedsmærke. 

 Vi er også opmærksomme på om der er imprægnering af produkterne, brug af bromerede brand-
hæmmere, brug af klorforbindelser samt anvendelse af tungmetaller til garvning af læder (eksempel-

vis ved arbejdshandsker). 
 
Sengelinned 
 Vi fortrækker sengelinned, som er mærket med Blomsten, Svanen eller andre miljømærker. Det er 

undersøgt for indhold af formaldehyd, tungmetaller, pesticider, PCP, flygtige forbindelser, klorerede 
organiske carrier, kræft- og allergifremkaldende farvestoffer samt for farveægtheder og lugt. 

 Vi ønsker sengelinned, som har god farvebestandighed ved vask, da sengelinned bliver vasket meget 
ofte. Det er derfor vigtigt, at tekstilet og indfarvninger har god vaskeægthed målt efter relevante 
standarder (mindst niveau 4). 

 Vi vælger sengelinned, som er fri for tungmetaller. Tidligere blev der bl.a. anvendt tungmetaller som 
kobber, krom, cadmium og nikkel til fremstilling af farver. I dag kan stort set alle farver fremstilles 
uden tungmetaller. 

 Vi vælger sengelinned, som er bleget uden brug af klorforbindelser, da klorblegning er giftig. 

 Vi ønsker at undgå mange farvestoffer eller nedbrydningsprodukterne, da disse er kræftfremkaldende 
og nedsætter forplantningsevnen hos mennesker mv. 

 Vi ønsker at undgå Carriers, der er opløsningsmidler, der anvendes ved farvning af polyester. Visse af 
stofferne kan fremkalde kræft eller skade nervesystemet. Hvis der anvendes opløsningsmidler til po-
lyesterfarvning, tyder det på en utidssvarende maskinpark i farveriet. 

 Vi kan være positive overfor økologisk dyrket bomuld, hvor der kun under helt specielle omstændig-
heder anvendes pesticider eller kunstgødning eller bomuld, der overholder Blomster-kriterierne for 

bekæmpelsesmidler til fremstilling af tekstiler. 
 Vi ønsker, at væverier anvender såkaldte slettemidler til at forstærke kædegarnet i selve vævepro-

cessen. På farveriet bliver slettemidlerne skyllet ud af tekstilet. Hvis farveriet ikke returnerer slette-
midlet til genanvendelse, bør det være biologisk nedbrydeligt. 

 Vi forudsætter, at spildevandet fra vådbehandlingen behandles i et rensningsanlæg med en rens-
ningsgrad, der mindst svarer til konventionel biologisk rensning. 

 Vi ønsker, at producenten kan dokumentere forbruget af energi, vand og kemikalier, så det vises, at 
virksomheden har styr på helt basale miljøforhold. 


