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Dette dokument giver dig en hurtig og kort introduktion til brug af leverandørmaterialet Key-

Supply. 

 
Leverandører til Green Key virksomheder har en stor betydning for miljøarbejdet. Som Green 

Key virksomhed kan og skal vi være med stille miljøkrav til vores leverandører, så de også får 

muligheden for at gøre en indsats. Nogle forhold skal leverandørerne leve op til i forhold til 

obligatoriske kriterier og lovkrav, mens andre kan være anbefalinger eller ting, som trækker i 

den rigtige retning. 

 

KeySupply indeholder en række ark, som virker to veje. For det første bliver det nemmere for 

jer medlemsvirksomheder at beskrive de krav, der stilles for at være leverandør til en Green 

Key virksomhed. For det andet bliver det nemmere for leverandørerne at gennemskue, hvilke 

krav der stilles til dem og hvad de skal forberede sig på, når de reviderede kriterier træder i 

kraft i 2012. 

 

Arkene er fordelt på forskellige leverandørtyper og kan bruges overfor eksisterende og nye le-

verandører. De kan både bruges som inspiration og information, og også som en tjekliste eller 

kontrakt, som leverandøren udfylder for at beskrive, hvad de lever op til. 

 

Leverandørtyper 
 

Der er udarbejdet både Word-ark og pdf-fil for forskellige leverandørområder. Det er hensig-

ten, at I kan hente materialet og bruge det direkte eller tilpasse det til jeres virksomhed med 

logo, design og særlige krav.  

 

Dette materiale er opdelt i forskellige leverandørgrupper. Numrene henviser til de forskellige 

kriterieområder og det kan være, at der på sigt kommer flere ark for andre leverandørtyper. 

 

Nr. Område Område 

4.1 Vand Sanitære faciliteter og VVS 

5.1 Vask og rengøring Sæbe, shampoo mm. 

5.2 Vask og rengøring Rengøringsmidler/-firma 

5.3 Vask og rengøring Vaskemidler og vaskeri 

5.4 Vask og rengøring Køkken- og toiletpapir 

5.5 Vask og rengøring Tøj og tekstiler 

7.1 Energi Belysning 

7.2 Energi Ventilation 

7.3 Energi Køling 

7.4 Energi Hårde hvidvarer 

7.5 Energi Elektroniske installationer 

8.1 Fødevarer Mad og drikke 

9.1 Indeklima Indretning og indeklima 

10.1 Udearealer Grønne områder 

10.2 Udearealer Bygninger og udendørsfaciliteter 

12.1 Administration IT- og kontorudstyr 

12.2 Administration Papirvarer og tryksager 

  

Få tilsendt leverandørark som word-filer ved henvendelse til sekretariatet. 


