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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  

 

 

 

 
  

Leverandørens navn         

Dato       

Kontaktperson       

Underskrift       
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5.2 Rengøringsmidler/-firma 

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

5.10 Rengørings- og vaskemidler må ikke indeholde 
stoffer, som findes på Green Keys Leverandør-

ark for ”Vask og rengøring”.  

50 % af de meste anvendte rengøringspro-
dukttyper skal være miljømærkede produkter. 
Eksternt rengøringsfirma skal dokumentere, at 
de anvendte rengøringsmidler lever op til 
Green Keys krav. 

Obligatorisk        

5.11 90 % af rengøringsprodukttyperne er miljø-
mærkede produkter. 

Pointkriterium 
3 point 

       

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

Obligatorisk        

5.13 Virksomheden har et automatisk doseringssy-
stem for rengøringsmidler. 

Pointkriterium 
2 point 

       

5.14 Medarbejdere der står for rengøring og vask 

skal informeres om korrekt brug og dosering 
af produkterne. 

Obligatorisk        

5.15 Virksomheden bruger primært fiberklude – 

gerne miljømærket - til rengøring. 

Obligatorisk        

5.16 Desinfektionsmidler må kun bruges, hvor det 

er nødvendigt og med henvisning til gældende 
hygiejnelovgivning. 

Obligatorisk        

 
Revideret sort liste for rengøringsmidler 
Se yderligere “Blacklist for cleaning in the Green Key Program“, som er udarbejdet af den international 

Green Key koordination. 
 

 

 

http://www.miljoevejledninger.dk/vejledninger/vaskogrengoering
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Rengøringsmidler må ikke indeholde følgende stoffer*: 
 EDTA og NTA: Produkterne må ikke indeholde EDTA og NTA, da stofferne har svært ved at blive 

nedbrudt i renseanlægget og kan være skadelige eller giftige for vandlevende organismer. EDTA og 
NTA binder tungmetaller. Derved bliver der udledt tungmetaller til vandmiljøet sammen med EDTA og 
NTA i spildevandet. 

 Blegemidler med klor: Klorblegning skal undgås, da det giver risiko for dannelse og udledning af 
AOX (adsorberbare organiske halogenforbindelser). Mange AOX’er er giftige. De fleste er fedtopløseli-

ge og opkoncentreres i fedtvæv, og nogle er kræftfremkaldende. 
 Fosfonat: Fosfonater er påvist at være meget giftige overfor alger, og miljøklassificeres som ”meget 

farlig”. 
Vi skal have datablade fra leverandøren eller rengøringsfirmaet med produktinformation for de anvendte 
rengøringsmidler. 
 
Rengøringsmidler 

 Vi ønsker så vidt muligt miljømærkede produkter fx Blomsten eller Svanen, som er blandt de mindst 
belastende for miljøet og klimaet, uden at kvalitet og funktion er forringet. 

 Vi vil gerne bruge så få rengøringsmidler som muligt.  
 Vi ønsker korrekt doseringsprocedure og er positive overfor automatiske doseringssystemer. 
 Vi ønsker god oplysning om produkterne, så vi sikrer at medarbejderne får korrekt information om 

brug og dosering. 
 Vi tilstræber brug af koncentrerede midler. 

 Vi undgår så vidt muligt farvestoffer og parfume. 
 Vi vælger produkter uden bakteriedræbende stoffer, f.eks. triclosan, som er et bakteriedræbende 

kemikalie. Stoffet kan skade miljøet og er desuden mistænkt for at medvirke til udvikling af resisten-
te bakterier. Bakteriedræbende stoffer er unødvendige til almindelig hygiejne. 

 Vi ønsker rengøringsmidler uden LAS, APEO og NPEO – Nogle af stofferne er giftige for vandlevende 
organismer, andre er svært nedbrydelige eller nedbrydes til stoffer, som mistænkes for at have hor-

monlignende effekt. 
 
Specialrengøringsmidler 
 Vi ønsker så vidt muligt miljømærkede produkter fx Blomsten eller Svanen, som er blandt de mindst 

belastende for miljøet og klimaet, uden at kvalitet og funktion er forringet. 
 Vi beder om en udførlig brugsanvisning og doseringsvejledning. 
 Vi ønsker, at de vaskeaktive stoffer (tensider) let nedbrydes biologisk i vandmiljøet. Dette kan testes 

efter OECD-metoder, for eksempel OECD 301A-F. 

 Vi ønsker, at produktet har et så lavt indhold af organiske opløsningsmidler som muligt. Organiske 
opløsningsmidler er sundhedsskadelige og skadelige for miljøet. 

 Vi ønsker produkter fri for aromatiske og klorerede organiske opløsningsmidler. Aromatiske og klore-
rede opløsningsmidler kan være kræftfremkaldende og påvirker ofte nervesystemet mere end opløs-
ningsmidler generelt. De er desuden ofte også mere skadelige for miljøet. 

 Vi ønsker produkter fri for kathon og bronopol (konserveringsmidler), som er stærkt allergifremkal-

dende og kan være kræftfremkaldende. 
 Vi foretrækker produkter fri for farvestoffer og parfume, da de kan være skadelige for miljøet og kan 

fremkalde allergi. For toiletrengøringsmidler gælder, at farvestoffer kan være nødvendige. 
 Vi ønsker (pga. faren for ætsning), at rengøringsmidler ikke indeholder saltsyre. 
 Vi vil have produkter, som er fri for KRAN-stoffer, som er en fælles betegnelse for kræftfremkalden-

de, reproduktionsskadende, allergifremkaldende eller neurotoksiske stoffer. Det er stoffer, der kan 

give permanente skader på helbredet. Læs mere om KRAN-stoffer på www.miljoevejledninger.dk un-
der ’Fakta’. 

 Vi ønsker, at gulvplejemidler er fri for ftalater, som kan nedsætte forplantningsevnen hos mennesker 
og dyr. 
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Rengøringsservice 
 Vi ønsker at rengøringsservice bruger og benytter rengøringsmidler efter forskrifterne i ovennævnte 

afsnit og må ikke bruge produkter nævnt i første afsnit. 
 Vi ønsker rengøringsservice fra en virksomhed, hvor personalet er instrueret i brug af rengøringsmid-

ler og metoder. Det er vigtigt for miljø og arbejdsmiljø, at personalet anvender rengøringsmidlerne 
på den rigtige måde, og at arbejdet bliver udført ergonomisk korrekt. Leverandøren af ren-

gøringsydelsen beskriver de rengøringsmetoder, der skal anvendes for at udføre arbejdet. 

 Vi undgår trykrengøring og andre aerosoldannende rengøringsmetoder. Væskeaerosoler er dråbetå-
ger, der holder sig svævende i luften i længere tid. Rengøringsmidler, som indåndes, kan irritere luft-
vejene og give betændelseslignende reaktioner og skader i lungerne, og det gælder både basiske og 
sure rengøringsmidler. 

 Vi foretrækker ergonomisk korrekte rengøringsvogne og -udstyr og at vognene indeholder ark om 
miljørigtig rengøring. Få inspiration fra Green Key personaleopslag.  

 Vi foretrækker brug af mikrofiberklude, hvor det er muligt, da forbruget af vand og rengøringsmiddel 
bliver mindre. 

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

 


