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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       
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5.3 Vaskemidler og vaskeri 
 

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 mest anvendte rengøringsprodukt-
typer skal være miljømærkede produkter 
Eksternt rengøringsfirma skal dokumentere, at 
de anvendte rengøringsmidler lever op til Green 
Keys krav. 

Obligatorisk        

5.12 Rengøringsmidler, vaskemidler, sæbe etc. skal 
indkøbes, anvendes og doseres, så de påvirker 

miljøet mindst muligt.  

Obligatorisk        

5.14 Medarbejdere der står for rengøring og vask 
skal informeres i korrekt brug og dosering af 

produkterne. 

Obligatorisk        

 
Nogle af nedenstående ønsker kan blive krav i forbindelse med en gennemgang af kravspecifikationerne 

for vask. 
 

Vaskemidler 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. 
 Optisk hvidt: Optisk hvidt omfatter forbindelser, som er svært nedbrydelige og giftige for vandle-

vende organismer. Optisk hvidt har ingen vaskeeffekt men tilsættes for at få hvide tekstiler til at se 
ekstra hvide ud. 

 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 er tilladt i forhold til grænseværdierne for Svanemærkede vaskerier – dvs. 0,15 g/kg vasketøj. 
Det skyldes, at tøjet ikke kan vaskes helt rent uden, og Miljømærkning Danmark har vurderet, at denne 
grænseværdi er passende, så det undgås, at en masse vasketøj skal destrueres, hvilket ikke er miljø-
mæssigt forsvarligt. 
 

Producenten skal leverer et sikkerhedsdatablad, som oplyser om indholdsstoffernes skadelige effekter, og 
hvordan man håndterer produktet. Hvis produktet ikke er mærkningspligtigt, er det ikke et krav, men 
mange produkter har dem alligevel. 
 
 
Generelle ønsker 
 Vi foretrækker om muligt miljømærkede produkter, da det er en garanti for, at produktet er blandt de 

mindst belastende for miljøet og klimaet, uden at kvalitet og funktion forringes. 
 Vi ønsker at skyllemidler undgås. 
 Vi foretrækker, at vaskeprodukterne ikke indeholder de miljøbelastende stoffer LAS, APEO og NPEO, 

da nogle af stofferne er giftige for vandlevende organismer, andre er svært nedbrydelige. 
 Vi ønsker mindst mulig emballage og gerne i materiale, som er let nedbrydeligt.  
 Vi forudsætter at vasketøj transporteres i genbrugssække og -kasser.  
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Vaskemidler 
 Vi ønsker, at producenten leverer en vejledning, der beskriver, hvordan vaskemidlet dosseres kor-

rekt. 

 Vi er positive overfor brug af kompakte og koncentrerede vaskemidler, som medfører færre fyldstof-

fer og mindre emballage. 
 Vi foretrækker, at der vaskes ved den lavest anbefalede temperatur, så der kan spares energi til at 

opvarme vaskevandet i maskinen. Ved at springe forvasken over spares både energi og vand. 
 Vi ønsker, at de vaskeaktive stoffer (tensider) let kan nedbrydes biologisk i vandmiljøet. Dette kan 

testes efter OECD-metoder, for eksempel OECD 301A-F. 
 Vi ønsker at farvestoffer og parfume (duftstoffer) undgås, da det kan være skadeligt for miljøet og 

kan fremkalde allergi.  
 Vi vil undgå KRAN-stoffer, som er en fælles betegnelse for kræftfremkaldende, reproduktionsskaden-

de, allergifremkaldende eller neurotoksiske stoffer, da de kan give permanente skader på helbredet. 
Læs mere om KRAN-stoffer på www.miljoevejledninger.dk under ’fakta’. 

 Vi ønsker, at virksomheden sikrer korrekt dossering af vaskmidlerne, så overdossering undgås. Vi 
bruger gerne automatisk doseringsanlæg, så personalet ikke kommer i direkte kontakt med midlet. 
Det er især vigtigt, hvis man anvender kompakte eller koncentrerede vaskemidler. 

 

Vaskeriservice 
 Vi ønsker så vidt muligt miljømærkede vaskerier, da det er en garanti for, at vaskeriet er blandt de 

mindst belastende for miljøet og klimaet, uden at kvalitet og funktion er forringet. 
 Vi vægter det positivt, hvis vaskeriet har indført certificeret miljøledelse (ISO 14.001 eller EMAS). 
 Vi ønsker, at de vaskeaktive stoffer (tensider) let kan nedbrydes biologisk i vandmiljøet. Dette kan 

testes efter OECD-metoder, for eksempel OECD 301A-F. 
 Vi ønsker så vidt muligt at undgå farvestoffer og parfume (duftstoffer), da det kan være skadeligt for 

miljøet og kan fremkalde allergi. 
 Vi ønsker, at vaskeriet har forholdt sig til Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 417, 1998: “Miljøoptimering 

af vaskerecepter på industrielle vaskerier”, som er et hjælpemiddel til at miljøoptimere vaskeproces-
ser.  

 Vi ønsker, at vaskeriet sørger for, at kasserede tekstiler genanvendes til fremstilling af nye tekstiler, 

klude eller lignende. 
 Vi ønsker, at vaskeriet kan dokumentere forbruget af energi, vand og vaskemidler, så der vises, at 

der er styr på helt basale miljøforhold. 

 


