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AOX Adsorberbart Organisk halogen 
BAT Best Available Technology 
BREF 
CLP 

BAT-reference document 
Classification, Labelling and Packaging 

CO2 Kuldioxid 
CTP 
ECB 

Computer to Plate 
European Chemical Bureau 

EF Det Europæiske Fællesskab 
EMAS Eco Management and Audit Scheme 
EN European Norm 
EU Den Europæiske Union 
FSC Forest Stewardship Council 
GA Grafisk Arbejdsgiverforening 
INGEDE Internationale Forschungsgemeiscchaft Deinking-Technik 
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IPU Institut for Produktudvikling, Danmarks Tekniske Universitet 
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LCA Life Cycle Assessment 
NOx  Kvælstofoxider  
PBT 
PVC 
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Persistent Bioaccumulative Toxic 
Polyvinylchlorid 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals   

RPS Relevans, potentiale og Styrbarhed 
SETAC Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
SFS Svensk Författningssamling 
SIS  Standardiseringen i Sverige 
SO2 Svovldioxid 
UMIP Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter (EDIP Environmental 

Design of Industrial Products) 
VOC 
vPvB 

Volatile Organic Compound (flygtige organiske forbindelser) 
Very persistent, very bioaccumulative 
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1 Sammenfatning 

Dette baggrundsdokument indeholder en kortfattet beskrivelse af produktgrup-
pen og dens miljø- og sundhedspåvirkning, en markedsoversigt samt baggrun-
den for de krav, der stilles i 5. generation af trykkerikriterier. Desuden er der 
lavet kvantitative opgørelser af opnåede miljøeffekter samt en kvantitativ og kva-
litativ vurdering af kriteriernes konsekvenser for miljøet. 
 
De største miljø- og sundhedsproblemer i trykkerier og tryksagers livscyklus er 
et højt råvareforbrug i form af papir og karton, et højt energi- og kemikaliefor-
brug, affaldsdannelse samt emissioner af forureninger til luft og udledninger af 
miljøfremmede stoffer i spildevand som belaster rensningsanslæg og vandmiljø-
et. 
 
Kravene adresserer disse problemer og tager udgangspunkt i miljømålene i 
Nordisk Miljømærknings Miljøfilosofi. Kravene motiveres også ud fra hvilke po-
tentielle miljøgevinster miljømærkning af trykkerier og tryksager kan medføre, og 
hvordan mulighederne er for at kontrollere og dokumentere kravene. 
 
Trykkerier der benytter de mest almindelige trykmetoder for tryk på papir er om-
fattet af kriterierne for trykkerier og tryksager. Kravene begrænser således brug 
af kemikalier med miljø- og sundhedsskadelige stoffer og fremmer brugen af 
fornyelige ressourcer. Kravene fremmer også brug af trykfarver, lakker og lime, 
som ikke giver problemer i genanvendelsesprocessen.  
 
Trykkerier der bruger meget papir produceret med et lavere energiforbrug og 
mindre udledning af forurenende stoffer end andet papir, bliver belønnet. Det 
samme gælder trykkerier som har minimeret affaldsmængderne samt trykkerier, 
der holder energiforbruget og papirspildet nede på et lavt niveau. 
 
Nogle af de væsentligste ændringer mellem kriterieversion 4 og 5 er, at den 
funktionelle enhed er ændret fra ton indkøbt papir til ton produkt, den totale po-
intsum er skærpet betydeligt og at der er nye skærpede krav til miljøprofilen for 
kontrolleret og miljømærket papir. Der er indført en energiparameter som dæk-
ker trykkeriets totale energiforbrug og kravene til kemikalier er skærpet ved at 
udvide listen over særlig problematiske stoffer betydeligt. Desuden er kriterierne 
for kuvereter blevet en del af trykkerikriterierne med bl.a. en egen pointgrænse 
for kuvertproduktion i pointsystemet.  
 
Ændringer i forhold til seneste version af trykkerikriterierne fremgår af afsnit 7 og 
de vigtigste ændringer er sammenfattede i afsnit 8.  

2 Indledning 

Nordisk Miljømærkning benytter kendte livscyklusvurderinger og derudover en  
vurdering af relevans, potentiale og styrbarhed (RPS). RPS-vurderingen er for-
klaret i Nordisk Miljømærknings Miljøfilosofi. 
 
Kravene er bl.a. motiveret ud fra otte af miljømålene i Nordisk Miljømærknings 
Miljøfilosofi som er særlig relevante i trykningens livscyklus:  

• Klimaændringer  
• Forsuring 



Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

2 

• Jordnær ozondannelse 
• Vandforurening og overgødskning (næringssaltbelastning) 
• Emission af miljøgifte og tungmetaller 
• Emission og påvirkning af sundhedsskadelige stoffer 
• Affaldsdannelse 
• Mindsket biodiversitet 
• Overforbrug af ikke fornybare ressourcer 

 
Udover disse områder kommer Miljøfilosofien med nogle bud på at konkretisere 
visionen om bæredygtighed, f.eks. ved at effektivisere brugen af ressourcer. 

3 Opnåede miljøeffekter 

Kriterierne for miljømærkning af trykkerier har haft stor gennemslagskraft på det 
nordiske marked med mange licenser. Der er også licenser i andre europæiske 
lande, blandt andet de baltiske. Det store antal licenser har ført til efterspørgsel 
efter kontrolleret/miljømærket papir og kemikalier med en lav miljøbelastning. 
Det er vanskeligt at kvantifisere den opnåede miljøeffekt af dette, men det kan 
antages, at det store antal miljømærkede trykkerier har ført til forbedringer også 
i andre industrier, som papir- og kemikalieproduktion. 
 
Miljøgevinster kan overordnet set deles op i kvalitative og kvantitative. De kvan-
titative miljøgevinster har ifølge evalueringen af trykkerikriterierne i 2008/09 for 
to af parametre nedenfor stort set ligget på det niveau, som prognoserne forud-
sagde i forbindelse med vedtagelsen af 4. generation af kriterier i 2005. (Nordisk 
Miljømærkning 2010a):  

• For papir er besparelsen beregnet som reduktion af forurenet spildevand 
regnet som reduktion i COD (Chemical Oxygen Demand) som er knyttet 
til overgødskning og algeblomstring. Her er reduktionen ligesom progno-
sen forudsagde på 6000 ton årligt, i forhold til situationen der var gæl-
dende i tiden op til vedtagelsen af nugældende kriterier i 2005. 

• For makulatur ser det ud til at miljøgevinsten er i størrelsesorden 2.900 
ton papir på årsbasis for alle trykkerier, hvilket prognosen forudsagde.  

• Dette tal kan ses i lyset af, at det gennemsnitlige årlige papirforbrug for 
licensierede arkoffset-trykkerier er på 941 ton og for avistrykkerier på 
14.315 ton (data fra februar 2009). Gevinsten kan endda være større, da 
tallet byggede på markedsandel for de svanemærkede trykkerier på 10 
% af det totale marked. 

• For VOC er reduktionen beregnet til 9-12 % i forhold til starten af 90-
erne. Prognosen forudsagde en reduktion på 26 % (baseret på reduktion 
af alkoholforbruget). Denne prognose var usikker på grund af usikre data 
og antagelser.   

 



Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

3 

 
       Figur. Østersøen i algeblomstring, 11. juli 2005 © NASA/SMHI. 
 
For kemikaliernes vedkommende var der knapt 1000 sagsbehandlede trykfarver 
og ca. 3 % af dem opfyldte ikke kravene – de fleste på grund af miljøfareklassifi-
cering. Enkelte trykfarver overholder ikke kravet til indhold af EDTA, som er be-
grænset som et særligt problematisk stof.  
 
En meget vigtig kvalitativ effekt er at svanekriterierne fungerer som målestok 
(benchmark) for hvad man bør gøre, hvis man vil være med på ”miljø-vognen”. 
Svanen er også god til at vise hvilke tekniske løsninger der er mulige at gen-
nemføre.  
Der er således mange som bruger kriterierne som inspiration, uden at lade sig 
miljømærke. Det gælder både trykkerier, leverandører af papir, kemikalier, pre-
press og efterbehandling samt affaldsaktører. Kriterierne kan også bruges som 
et værktøj til at fastsætte målsætninger ved etablering af miljøledelsessystemer 
som EMAS og ISO14001 (Johnsen et al 2006) og som inspiration til offentlige 
og private professionelle indkøbere. 
 
I en undersøgelse bestilt af den britiske regering som blev færdig i 2008, under-
søgte man ni områder, hvilket omfattede 22-28 miljømærke-standarder/kriterier 
over hele verden for området papirmasse, papir og trykning - dog med klar fokus 
på papir (Environment, Food and Rural Affairs 2008). 
 
Konklusionen blev, at FSC, Nordic Swan og Environmental Choice New Zealand 
fungerer som ”international best practice” indenfor papirområdet.  
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Rapporten konkluderer også at FSC kun er en råvaremærkning og at denne ikke 
tager hensyn til andre miljøpåvirkninger fra papirproduktion. Svanen er en stan-
dard, som dækker de fleste miljøaspekter. 

4 Basisfakta om kriterierne 

Produkter som kan mærkes 
Produktgruppen omfatter trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede pa-
pirprodukter som fx post-it sedler og blokke. Dette betyder at trykkerier, udover 
at tilbyde svanemærkede tryksager til sine kunder, også kan markedsføre sig 
selv med svanemærket og derved vise overfor omverden, at trykkeriet har styr 
på miljøet. 
 
I kriterierne er der skrevet ind hvad Nordisk Miljømærkning mener med trykkeri-
er og tryksager. Der er også definitioner af andre begreber såsom fx kuverter.  
 
Få slutbrugere bruger Svanen som vejledning til et miljøvenligt køb, når det 
gælder tryksager. I stedet køber man fx en bog efter dets indhold. Svanen har til 
gengæld en signalværdi, dvs. at udgiveren/afsenderen/forfatteren har taget mil-
jøhensyn ved at vælge et svanemærket trykkeri.  
 
En undtagelse til dette er kuverter, blokke og hæfter, hvor eventuelt trykt indhold 
ikke kan knyttes specifikt til en afsender/udgiver. For disse produkter giver Sva-
nen vejledning til et miljøvenligt køb. 
 
For at systematisere beskrivelsen af hvilke produkter som kan mærkes bruger 
Nordisk Miljømærkning en inddeling af alle tryper tryksager i 13 kategorier fore-
taget af professor emeritus Frank Romanos fra Rochester Institute of Technolo-
gy i USA. Nordisk Miljømærkning har fjernet tapeter for at undgå forvirring, da 
disse ofte er et produkt som består af plasticbelagt papir.   

Formål med Svanemærkningen 
En konsulentudredning som Nordisk Miljømærkning bestilte i 1995 viste at der 
var potentiale for forbedringer på især filmfremstilling i form af mindre udlednin-
ger til kloak, minimering af alkoholforbruget i fugtevand, mindskning og substitu-
tion af afvaskere samt at fremme vegetabilske trykfarver (Brodin et al 1995).  
 
Derudover vurderede Nordisk Miljømærkning at forbrugerne havde et ønske om 
mere miljøvenlige tryksager. På baggrund af dette ønske var der derfor brug for 
vejledning til dem som designer og bestiller tryksager, så de kunne finde frem til 
trykkerier der kunne levere disse tryksager. Branchen havde desuden i forvejen 
ry for at være kemikalietung og for at have dårligt arbejdsmiljø. Det store antal 
aktører på markedet gav også gode forudsætninger for et markedsbaseret sy-
stem som miljømærkning. 
 
Formålet med miljømærkning af trykkerier og tryksager blev først formuleret i 
revisionen af 3. generation af kriterierne. Den er taget fra det danske Teknologi-
råds rapport om industriens brug af kemikalier og er en form for bæredygtig-
hedsmålsætning, dog uden den sociale dimension.  
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Kriterierne skal fremme en udviklingen af trykkerier, der:  
− bruger fornyelige frem for ikke-fornyelige ressourcer 
− ikke bruger miljø- og sundhedsskadelige stoffer 
− medfører en forbedret ressourceudnyttelse 
− bidrager mindst mulig til forurening og affaldsmængder  

 
Da kriterierne bliver revideret med nogle års mellemrum, er hver udgave af krite-
riedokumentet et trin i retningen mod ovenstående målbillede. Målet med den 
nugældende udgave af kriterierne er at opnå yderligere miljøgevinster, herunder 
særligt i forhold til energibesparelser og fortsat lav administration.  

Kriteriernes version og gyldighed 
Nugældende kriterier blev vedtaget i december 2011 med en gyldighed på 5 år. 
De blev forlænget to gange med i alt 3 år til 2013 og var gyldige i godt 7 år. 
 
Nordisk Miljømærkning lavede 1990-91 en udredning om den grafiske industri i 
Norden. På baggrund af denne udredning blev det i 1991 besluttet at udvikle 
miljømærkekriterier for konverterede finpapirprodukter. I forbindelse med den 
første revision af disse kriterier blev de udvidet til at omfatte trykte produkter. 
Navnet blev ved vedtagelsen i 1996 ændret til Tryksager.   
 
Tryksagskriterierne fra 1996 er blevet evalueret tre gange med efterfølgende 
revisioner. Evalueringerne skete i 1997/98, i 2000/01, i 2003 og sidst i 2008/09. 
De første to revisioner byggede videre på konceptet fra den første udgave af 
kriterierne.  
 
Da det er naturligt for mange trykkerier at bruge Svanen for at tiltrække kunder, 
var det i forbindelse med revisionen i 2003 oplagt at tillade miljømærkning af 
hele trykkeriet og ikke kun tryksagerne. Med denne mulighed fik tryksagskøber-
ne en garanti for at trykkeriet er et godt miljøvalg, også selvom svanemærket 
ikke kommer til at sidde på tryksagen.  
 
Den vigtigste årsag til denne ændring var at tryksagskøberne skulle sikres en 
bedre vejledning i forbindelse med valg af trykkeri. Derudover er der følgende 
grunde:  
• Tryksager bliver købt af tryksagskøbere - der er ikke mange slutbrugere, 

som køber en tryksag, fordi den er miljømærket 
• Svanen skal være et troværdigt signal for tryksagskøberne i købsøjeblikket 
• Der bliver mindre administration – det er lettere, når flere af kravene går på 

hele trykkeriet (fx makulatur) i stedet for den enkelte tryksag (såsom skære-
spild)  

• Der bliver større miljøgevinster, når flere af kravene relateres til hele trykke-
riet i stedet for blot nogle få tryksager    

 
I revisionen af 3. generation af kriterierne var der også fokus på at mindske den 
samlede administration for licenshaverne. Dette skete ved at mindske antallet af 
krav og at udforme pointsystemet på ”trykkeri-niveau” i stedet for på ordreni-
veau. Derudover blev den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagspor-
tal udarbejdet.  
 
Portalen har direkte forbindelse med Nordisk Miljømærknings database over 
vurderede kemikalier og papir, og takket være den elektronisk ansøgningshjælp 
kan trykkerierne lave hele ansøgningen elektronisk.   
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Det nordiske marked 
Værdien af tryksagsmarkedet i Norden skønnedes i 2003 evalueringen til knapt 
10 mia. euro. Dette tal er baseret på nordisk branchestatistik og omfatter salg af 
alt tryk på papir undtagen konvolutter, emballagevarer, etiketter og forlagsvirk-
somhed.  
 
På europæisk plan har ca. 2/3-dele af trykkerierne færre end 10 ansatte, 15 % 
har mellem 10 og 19 ansatte, 15 % mellem 20 og 99, mens kun 2 % har mere 
end 100 ansatte (European IPPC Bureau 2005).  
 
Udover den grafiske industri findes også en industri for forædlede papirproduk-
ter (eng: converted paper products), eksempelvis konvolutter, blokke, skrivehæf-
ter o.s.v. og en for emballageproduktion. Der findes også trykkerier, som er spe-
cialiseret i at trykke på andre trykmaterialer end papir.  
 
Markedsanalysen i 2009 Evalueringen viste at produktgruppen er kompleks og 
består af en række forskellige produkter og ydelser som markedsføres vidt for-
skelligt.  
Branchen er typisk mere teknik- og produktionsorienteret end fokuseret på mar-
kedsføring og miljøkommunikation (Nordisk Miljømærkning 2010a).  
 
Markedet er underlagt en stigende konkurrence fra internettet og digitale medier, 
hvor man forventer en fortsat nedgang i den totale trykvolumen. Derudover sker 
der en betydelig vækst i de digitale trykopgaver, som i dag omkring 10-15 % af 
totalen. I 2020 kan tallet være oppe på 60 % (Romano 2008). 

Svanelicenser  
I foråret 2011 var der i alt ca. 450 licenser. De fleste er ark-offset-trykkerier, men 
der er også en hel del avis- og heatset-trykkerier. Der er sket en stigning i ande-
len af trykkerier som kun har digitaltryk, og trykkerier som har både ark-offset og 
digitaltryk. Der er også flere licenser udenfor Norden, især i de baltiske lande.  
 
Evalueringen i 2009 viste at Svanemærket stadig har en stærk position og en 
god udbredelse på markedet indenfor flere af de produktkategorier, som pro-
duktgruppen omfatter. Der var en lang række aktører på markedet som havde 
licens. Den stigende fokus på miljø og klima i samfundet medførte at stadig nye 
og ”nygamle” licenshavere kom til (Nordisk Miljømærkning 2010a). 

Andre mærkningsordninger 
Andre mærkningsordninger indenfor den grafiske branche omfatter andre miljø-
mærkeordninger, certificerede miljøledelsessystemer, branchemærker, råvare-
mærkninger, miljøvaredeklarationer, miljøpåstande og klimamærker samt ind-
købsvejledninger.  
 
Markedsanalysen i Evalueringen i 2009 viste et stigende fokus på miljø i sam-
fundet. Udover en stigende interesse for svanemærket, var andre mærker kom-
met på banen, såsom råvaremærkerne FSC og PEFC. Desuden var der allere-
de et par forskellige klimamærker i den grafiske branche med flere på vej. 
 
Miljømærkeordninger 
Der findes kriterier for trykkerier/tryksager under flere miljømærkeorganisationer 
rundt omkring i verden. Der er også kriterier for tryk- og kopipapir, emballagepa-
pir, stationary-produkter, trykfarver og blæk m.m.  
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I forbindelse med evalueringen af 4. generation af kriterierne udførte Nordisk 
Miljømærkning en gennemgang af 15 gyldige kriterier for trykkerier, tryksager og 
forædlede papirprodukter fra otte lande. Der var ikke nogen kriterier som dæk-
kede lige så bredt og havde lige så omfattende krav som Nordisk Miljømærk-
nings kriterier.  

 
Det europæiske miljømærke EU Ecolabel startede med at udvikle kriterier for 
miljømærkning af tryksager i 2003.  
 
Kriterieforslaget blev udarbejdet parallelt med version 4 af Svanens kriterier og 
der er derfor en række ligheder. Projektet blev imidlertid sat i bero på grund af 
uoverensstemmelser i Kommissionen. I 2009 og 2010 blev arbejdet startet op 
på ny, ved et forslag fra Kommissionen som gik på at indføre krav til tryksager i 
kriterierne for kopi- og trykpapir. Dette forslag blev dog trukket tilbage før de 
reviderede kriterier for kopi- og trykpapir blev vedtaget. I 2011 blev arbejdet star-
tet op endnu en gang med henblik på vedtagelse i 2012.  
 
Som et led i vurderingen af EU Ecolabels oprindelige kriterieforslag gennemførte 
Kommissionen en konsekvensvurdering. Her fremhævede man Svanens kriteri-
er som et eksempel på en succesrig produktgruppe indenfor miljømærkningen 
og understregede lighederne i kravformuleringerne for  EU Ecolabels forslag. 
Vurderingen påpegede dog at EU Ecolabels forslag var mindre skrapt, hvilket 
kom frem efter de afvejninger man var nødt til at gøre, medlemslandene imellem 
(EU Commission 2007). 

 
Certificerede miljøledelsessystemer 
Mange af trykkerierne i Norden har et certificeret miljøledelsessystem som 
ISO14001 eller EMAS. For at mindske administrationsbyrden er der ved ud-
formningen af kriterierne forsøgt at tage hensyn til de miljøledelsessystemer, der 
allerede i dag findes på trykkerierne, bl.a. ved at man kan bruge dele af ledel-
sessystemet for at dokumentere nogle af kravene.  
 
Branchemærker  
Der findes eksempler på brancheejede miljøcertificeringer udenfor Norden. I 
Frankrig findes et mærke som hedder Imprim’Vert der ejes af AMIGRAF 
(L’Association des Métiers et Industries Graphiques pour la Formation Proffes-
sionelle).  
 
I USA har den grafiske branche udviklet et koncept som hedder SGP Sustainab-
le Green Printing Partnership. Kriterierne for at blive certificeret er en  detaljeret 
beskrivelse af hvordan man bygger et miljøledelsessystem op; 
(www.sgppartnership.org). 
 
I Europa findes sammenslutningen Paper by Nature. Den er et europæisk sam-
arbejde mellem nogle af de store papirleverandører og papiromdannelsesindu-
strien repræsenteret af MECSEA (Manufacturers of Educational and Commerci-
al Stationery Association) og FEPE (European Envelope Manufacturers Associ-
ation). 
 
Kravene er taget fra EU Ecolabels seneste udkast til kriterier med nogle juste-
ringer.Her er minimumskravet til andelen af kontrolleret papir sat lavere end i EU 
Ecolabels forslag. Kravet om genanvendelse fra EU Ecolabels forslag er helt 
fjernet og pointsystemet er ændret, så der kommer mere vægt på valg af papir.  

http://www.sgppartnership.org/


Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

8 

Der er desuden indført forskellige krav til pointscore afhængig af om produktet 
er af papir eller af pap/karton. Derudover er der tilføjet en mulighed at få point 
for papir med en stor andel certificeret skovbrug. 

 
Råvaremærkninger 
I den senere tid har tredjeparts-råvaremærkninger som FSC (Forest Ste-
wardship Council) og PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certi-
fication schemes) vundet frem. FSC har oprindelse i bl.a. Verdensnaturfonden 
og PEFC hos skovejerne. Disse mærker forekommer i forskellige varianter på 
tryksagerne og siger kun noget om at papiret i tryksagen enten er genbrugspapir 
eller kommer fra bæredygtigt skovbrug. Disse mærker siger ikke noget om papi-
rets samlede miljøpræstation i et livscyklusperspektiv.  

 
Miljøpåstande og klimamærker 
På tryksager bliver der indimellem brugt forskellige miljøpåstande som ”vegeta-
bilsk trykfarve” og ”miljøvenligt papir”.  
 
Der findes også flere klimamærkninger, som berører kuldioxidudledningen fra 
trykkerierne og leverandørkæden. GA (Grafisk Arbejdsgiverforening i Danmark) 
har lavet et brancheklimamærke som baserer sig på Intergrafs anbefalinger til 
klimaberegninger og som også bruges udenfor Danmark. Ifølge GA kan værktø-
jet beregne udledningen for både den grafiske virksomhed og den enkelte tryk-
sag og følger Intergrafs anbefalinger på området (www.ga.dk).  
 
Miljøvaredeklarationer 
Disse bliver mest brugt indenfor papir. Mange papirkvaliteter har en såkaldt ”pa-
perprofile” som er tilgængelig via producenternes hjemmesider. 
 
Indkøbsvejledninger og offentlige udbud 
Det europæiske GPP (Green Public Procurement) har lavet indkøbsanvisninger 
for kopi- og trykpapir (European Comission 2008). Der findes ikke noget færdig-
lavet for tryksager eller trykkerier. I de nordiske lande findes der til gengæld råd 
om grønne indkøb, f.eks. kan man finde vejledninger for tryksager (ark-offset) og 
for kopieringsydelser på www.miljoevejledninger.dk. Her henvises bl.a. til Sva-
nen for arkoffset-tryksager og kopi- og trykpapir.  

5 Om revideringen 

Mål med revideringen 
Evalueringen af 4. generation af trykkerikriterier fandt frem til en lang række ting, 
som er relevante at arbejde med i en revision (Nordisk Miljømærkning 2010a). 
Ud af disse blev der identificeret nogle hovedmål for revisionen:  

• at arbejde med krav til energiforbrug og kuldioxidudledning, herunder en 
vurdering af hvorvidt transporter tages med 

• at stramme den totale pointsum og vurdere andre stramninger, såsom 
bagatelgrænser for kemikalier, krav til VOC-forbrug m.v. 

• at arbejde med at opdatere opgørelser af opnået miljønytte og lave 
prognoser for fremtidige miljøgevinster 

http://www.ga.dk/
http://www.miljoevejledninger.dk/
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Om denne kriterieudvikling/revidering 
Arbejdet foregik i en intern arbejdsgruppe i Nordisk Miljømærkning. Arbejds-
gruppen har benyttet Maria Enroth fra MSG (Management System Group AB) 
som ekstern konsulent.  
 
Gruppen har bestået af følgende:  

Eline Olsborg Hansen, Norge 
Harri Hotulainen, Finland 
Ingela Hellström, Sverige 
Jesper Gruvmark, Danmark 

 
Karin Bergbom og Gun Nycander (vikar i en periode) har været Nordiske Områ-
dekoordinatorer.  
 
Arbejdet er sket ved udarbejdelse af faglige udredninger, fremskaffelse af li-
censunderlag, kontakt til interessenter, licenshavere, pilotvirksomheder og søg-
ning i litteraturen. Gruppen har desuden brugt Maria Enroth som hjælp til udar-
bejdelse af bl.a. energikravene (Enroth 2010a).  
 
Stramning af kravene er sket på baggrund af grundig analyse af markedsdata. 
Markedsdata fås ved analyse af licenshavernes data ved hjælp af statistikværk-
tøjet i Nordisk Tryksagsportal samt ved indsamling af litteraturdata og data fra 
pilotvirksomheder. 
 
Der er lagt særlig vægt på at koordinere arbejdet med papirgruppen, således at 
måden at opgøre energiforbrug på så vidt muligt er konsistent mellem de to pro-
duktgrupper.  
 
Den eksterne forankring er hovedsagelig sket i forbindelse med høringen i 60 
dage i foråret 2011. Derudover er der afholdt branchemøder med vigtige og re-
levante brancheforeninger i flere af de nordiske lande. Desuden har arbejds-
gruppen løbende forankret forslag til ændringer samt nye krav gennem kontakt 
til eksterne interessenter på  kontrolbesøg og i andre sammenhænge. Desuden 
har Svanemærkede trykkerier fået en del oplysninger om baggrund for energi-
kravene via Nordisk Tryksagsportal.  

6 Miljøpåvirkninger fra trykkerier og tryksager 

Selvom trykkerier i Norden gennem de sidste mange år har arbejdet aktivt med 
miljø er der stadig muligheder for forbedring. Ikke mindst set i lyset af erhvervets 
størrelse. Trykindustrien er ifølge European IPPC Bureau en af de største pro-
duktionsindustrier i den Europæiske Union og er blandt de 10 største produkti-
onsindustrier i de fleste lande (European IPPC Bureau 2005).   
 
Overordnet er miljøbelastningen i trykkerier og tryksagers livscyklus i høj grad 
knyttet til produktionen af trykmaterialet og ved trykningen.  
Miljøpåvirkningerne er typisk en påvirkning af biodiversitet i forbindelse med 
skovbrug, drivhuseffekt, overgødskning, dannelse af jordnær ozon og forsuring. 
 
Livscyklusundersøgelser dækker normalt ikke arbejdsmiljø, biodiversitet (se dog 
Tiedemann et al) eller tanken om at belønne fornybare ressourcer. Dette ude-
lukker dog ikke, at Nordisk Miljømærkning stiller krav til disse områder.   
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Papir 
Det vigtigste materialeforbrug i tryksagsproduktionen er trykmaterialet – i denne 
sammenhæng typisk papir. Det er almindeligt at betragte produktion af papir og 
papirmasse som den væsentligste miljø- og ressourcebelastning i en tryksags 
livscyklus. Det bekræfter de fleste livscyklusundersøgelser (Dalhielm et al 1995, 
Drivsholm et al 1996 og 1997, Tiedemann et al 2001, Larsen et al 2009).  
 
Det mest betydende ressourceforbrug ved produktion af trykpapir er træfibre 
samt diverse kemikalier. Indenfor kemikalierne er fylde- og bestrygningsmidler, 
som kridt og kaolin, de mest betydende i forhold til ressourceforbrug (Winell 
1997). Når det gælder miljøpåvirkninger er der en lang række andre kemikalier 
som bliver brugt ved produktionen af trykpapir.  
 
Biodiversitet i skoven kan typisk sikres med bæredygtigt skovbrug. Ifølge den 
tyske miljøstyrelses livscyklusundersøgelse er skovbrug den vigtigste parameter 
ved siden af klimapåvirkninger i tryksagens livscyklus. Derfor konkluderer un-
dersøgelsen at brug af recirkuleret papir vil reducere påvirkningen af skoven, og 
derved tab af biodiversitet (Tiedemann et al 2001). 
 
I 2009 var papir- og paprindsamlingen i Europa oppe på ca. 72 % i forhold til det 
totale forbrug af papir og pap (CEPI Key Statistics 2009). Genanvendelsespro-
centen vil dog variere meget, afhængig af hvilke papirfraktioner der er tale om. 
Eksempelvis i 2009 så indsamles i Europa 90 % af alt avispapir og bølgepap, 
mens der kun er ca. 10 % almindeligt grafisk papir (CEPI Key Statistics 2009). 
Det restpapir som opstår i trykkeriet eller hos underleverandøren, indsamles i 
praksis tæt på 100 %, da fraktionerne er så ”rene”, at der er økonomi i at ind-
samle det. Antallet af papirfraktioner som bliver sorteret afhænger af den enkelte 
virksomhed, og mulighederne for at få yderligere betaling for ensartede fraktio-
ner. 
 
Et andet vigtigt ressourceforbrug i trykkeriets og tryksagens livscyklus er energi. 
Energiforbruget stammer hovedsagelig fra produktionen af papirmasse og papir. 
Derudover bliver der brugt en del energi i trykningen og i forbindelse med trans-
port.  
 
Energiforbruget resulterer i udledninger til luft af gasarterne kuldioxid (CO2), 
kvælstofoxider (NOx) svovldioxid (SO2) og flygtige organiske forbindelser (VOC).  
De undersøgte livscyklusanalyser angiver at emissioner ved energiproduktionen 
fra papiret, udgør langt den største del af de totale emissioner af disse gasarter i 
tryksagens livscyklus.  
 
Andre udledninger fra produktionen af masse og papir består bl.a. af organisk 
materiale, der måles som Chemical Oxygen Demand (COD). I EU og USA står 
spildevand fra industrier og husholdninger står for det næststørste bidrag til 
overgødskning (eutrofiering). Det største bidrag kommer fra landbrug i form af 
kunstgødning med kvælstof og fosfor. En konsekvens af overgødskning er ilt-
svind, som giver algeblomstring, fiskedød og dårligt badevand.  
 
I spildevandet fra papirproduktionen forekommer også AOX (organisk bundet 
halogen) og tungmetaller. Disse kemikalier bliver som regel renset i papirfabrik-
kernes rensningsanlæg. I Norden, hvor en stor del af Europas papir bliver pro-
duceret, er det almindeligt, at papir- og massefabrikkerne har egne vandrens-
ningsanlæg. 
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I en nyere dansk livscyklusundersøgelse konkluderer man at miljøpåvirkningen 
fra papir er væsentligt mindre end de andre undersøgelser. Ifølge rapporten er 
grunden til at papiret får en mindre betydning at man har medtaget human- og 
økotoksicitet i undersøgelsen (Johnsen et al 2006 og Larsen et al 2009). 
 

Figur 6. Diagrammet viser en generisk offset-tryksags miljøbelastning udtrykt i millipersonækviva-
lenter (Johnsen et al 2006). Påvirkningen som udgar fra papirproduktion er 31 % af tryksagens 
totale miljøbelastning i det valgte scenarium. Når det gælder ressourceforbruget står papiret dog 
for 88%. Gengivet med tilladelse fra Grafisk Arbejdsgiverforening. 
 
Hvis man ikke havde taget toksicitet fra kemikalier med i undersøgelsen, havde 
papiret stået for 67 %, hvilket svarer til de 70-80 % som andre livscyklusunder-
søgelser typisk har rapporteret (Dalhielm et al 1995, Johansson 2002 samt 
Drivsholm et al 1996 og 1997). 
 
Trykning 
Men i en nyere dansk livscyklusundersøgelse har trykningen en forholdsvis stor 
andel af den totale miljøbelastning (Larsen et al 2009). Det skyldes, at der i 
denne undersøgelse er taget human- og økotoksikologiske effekter med for en 
række kemikalier, der fortrinsvis bruges på trykkeriet og ved produktionen af 
pigmenter.  
 
I en ældre undersøgelse varierer trykningens betydning, inklusiv pre-pres mel-
lem 10-30 % af produktets totale miljøbelastning (Dalhielm et al 1995). Den nye-
re danske undersøgelse vurderer at trykningen, eksklusiv film- og pladefremstil-
ling, står for 64 % af tryksagens totale miljøbelastning (41 % trykning, 17 % af-
vaskning og 6 % energiforbrug på trykkeriet). Det bliver lidt mindre, hvis man 
ikke medregner at alt det papir som ikke bliver indsamlet til recirkulering bliver 
brændt af (i beregningen har man taget udgangspunkt i et europæisk scenarie 
for papirindsamling og et dansk scenarie for affaldsforbrænding). 
 
Hvis man i stedet kigger på naturressourcebelastningen (fyldemidlet kaolin i 
papiret undtaget) står trykningen for i alt 4 % (trykning for 4 %, afvaskning på 
trykkeriet for 3 % og energiforbrug på trykkeriet for 33 %).  
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De væsentligste arbejdsmiljøproblemer for trykkerier og udgivervirksomheder er 
ifølge et udvalg under Arbejdsmiljørådet i Danmark følgende; høreskadende 
støj, tunge løft, ensidigt gentaget arbejde, belastende arbejdsstillinger, psykisk 
arbejdsmiljø, hjerneskadende stoffer samt hud- og allergiske luftvejslidelser (Ar-
bejdsmiljørådet 2002). 
 
Trykfarver, toner og blæk 
Forbruget af trykfarver udgør det største forbrug, når det gælder kemikalierne i 
trykkeriet. I Danmark var forbruget af trykfarver i 2003 ca. 16.800 ton (GA 2004). 
Det svarer til ca. 84.000 ton på nordisk plan, hvis man regner med at Danmark 
står for en femtedel af det nordiske forbrug. Det danske forbrug har været svagt 
stigende siden 1996, hvor forbruget var ca. 14.800 ton. I EU bliver der brugt 
987.000 ton trykfarver (Sahlén et al 2003). 
 
En livscyklusundersøgelse angiver at trykfarven bidrager med mellem 3 og 15 % 
af den totale miljøpåvirkning, afhængig af hvilken parameter man ser på. Dog 
bidrager trykfarven ubetydeligt til dannelsen af jordnær ozon (Johansson 2002).  
 
Ifølge en ny dansk undersøgelse bidrager trykfarver med 34 % af den totale 
miljøbelastning. Her kommer 16 % fra produktionen af trykfarven og 18 % fra 
farvespild ved trykningen. 
Det er ifølge rapporten først og fremmest på grund af udledning af miljøfarlige 
stoffer i vandmiljøet (Larsen et al 2009). 
 
Trykfarver, toner og blæk indeholder større eller mindre mængder mineralolier, 
pigmenter og additiver, afhængig af hvilken type der er tale om. Alle disse stof-
typer kan have langtidseffekter i vandmiljøet og er den væsentlige årsag til tryk-
farvernes betydning for miljøbelastningen i trykkeriets og tryksagens miljøbe-
lastning.  
 
I 2003 blev det undersøgt hvilke kemiske forbindelser der afgasser fra trykfarver 
over på tryksager, og som brugeren udsættes for ved læsning og opbevaring 
(Hansen et al 2003). Konklusionen er at der ikke er nogen grund til sundheds-
mæssig bekymring hos almindelige forbrugere af tryksager, ud fra de tilgængeli-
ge data. Det kan dog ikke afvises at visse stoffer kan give allergiske reaktioner 
hos følsomme forbrugere. Toluen var det stof, der gav mest anledning til op-
mærksomhed, da der blev målt de største afgassede mængder for dette stof. 
 
Kortlægningen omfattede også vurdering af lugtgener, og konkluderede at for-
brugerne i nogle tilfælde ville kunne lugte f.eks. toluen, olie, terpener eller bare 
generelt ”det lugter af kemikalier”. ”Kemikalielugten” kom bl.a. fra aldehyder 
(propanal, pentanal, hetpanal), toluen, og summen af terpener og terpenoide 
stoffer.   
 
Afvaskningsmidler og organiske opløsningsmidler 
Problemer med hjerneskader fra opløsningsmidler hører historisk set til de mest 
kendte indenfor den grafiske branche. I 1998 lavede man i Danmark en under-
søgelse omkring brugen af afvaskningsmidler og muligheder for substitution til 
mindre sundhedsskadelige midler. Rapporten konkluderede, at der stadig blev 
brugt en del organiske opløsningsmidler, selvom der efterhånden var mange 
vegetabilske afvaskere på markedet (GRAKU 1998).  
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Udledningen af flygtige organiske forbindelser (VOC) stammer typisk fra brug af 
organiske opløsningsmidler, samt brug af alkohol i fugtevand for visse trykmeto-
der. Heatsetfarver indeholder mineralolie som betragtes som VOC, når den 
kommer ind i efterbrænderen, fordi de da bliver flygtige. 
 
I en undersøgelse bidrager afvaskere og fugtevand, herunder IPA, med knapt 
95 % af dannelsen af jordnær ozon for en offset-tryksag (Johansson 2002). I en 
anden, står papiret for halvdelen eller endda mere af den jordnære ozondannel-
se i tryksagens livscyklus (Drivsholm et al 1996 og 1997). 

7 Motivering af kravene 

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet en kravstruktur med obligatoriske krav 
samt mulighed for at opnå point. For at få licens skal man, udover de obligatori-
ske krav, også opnå en vis pointsum. Kravstrukturen er:  

• Et pointsystem hvor man får flere point jo bedre miljøforholdene er, og jo 
flere miljøtiltag der er foretaget 

• Pointsystemet gælder for hele trykkeriet 
• Alle trykteknikker og delprocesser er med i samme pointsystem, det vil  

sige at værdier beregnes på samme måde for alle trykteknikker 
• Der er ikke særlig mange krav – til gengæld er der skrappe krav til den 

pointsum som skal overholdes for de forskellige trykmetoder, for at få li-
cens 

• Der er lavet skabeloner som man kan bruge for at opfylde krav til trykke-
riets rutiner, samt instruktioner for overholdelse af miljømærkekravene 

• Der er særlige markedsføringskrav til tryksager som skal bære miljø-
mærket 

 
Arbejdsgruppen lagde meget stor vægt på at kravene skal være lette at doku-
mentere, samtidig med at kravene skal motivere trykkeriet til at gøre miljøforbed-
ringer eller belønne dem der allerede har gjort det. Antallet af muligheder for at 
opnå point er på et niveau, som sikrer en rimelig høj grad af fleksibilitet for an-
søgerne.  
 
I hovedtræk er kravene valgt ud fra en vurdering af trykningens miljø- og sund-
hedspåvirkning gennem livsforløbet. Derudover er der lagt en vurdering til grund 
for den potentielle miljøgevinst, uden at en eventuel gevinst på ét område med-
fører et problem på et andet.  
 
Flere af kravene vil bidrage positivt til trykkeriets økonomi. Eksempelvis er der 
besparelser i driftsøkonomien for trykkerier som er gode til at nedbringe makula-
tur, farvespild og affaldsmængder. Derved er der også et godt samspil mellem 
miljømærkning og EMA (Environmental Management Accounting).   
 
Andre vigtige forhold har været, at det skal være muligt at formulere tydelige 
kriterier som kan dokumenteres, som er mulige at opfylde  teknisk og økonomisk 
samt giver høj troværdighed. 
Hvis de nordiske myndigheder har lovgivning, eller har udtalte mål eller holdnin-
ger på området, er der også taget højde for dette, idet miljømærkekravene skal 
ligge over eventuel lovgivning. 
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Kravene forholder sig også til lovgivningen, herunder det som kaldes BAT. For 
store trykkerier i EU fastsætter lovgivningen krav til en miljøgodkendelse på 
baggrund af virksomhedens udslip til luften, vandet og marken, samt det affald 
som virksomheden generelt skaber.  
Kravene i godkendelsen skal bygge på den bedst tilgængelige teknik (BAT), 
som er beskrevet og nedfældet i et såkaldt BAT-reference dokument, forkortet 
BREF (European IPPC Bureau 2005). 
 
Kravene er også formuleret med udgangspunkt i at trykkerierne laver deres an-
søgning i den elektroniske ansøgningshjælp, Den Nordiske Tryksagsportal, ud-
viklet af Nordisk Miljømærkning i forbindelse med 4. generation af kriterierne. 
Ansøgningshjælpen har databaser med kontrolleret papir, kemikalier, efterbe-
handlere og andre svanemærkede trykkerier. Ansøgningshjælpen foretager alle 
beregninger, hvilket gør det lettere for trykkerierne at dokumentere kravene.  
 
Funktionel enhed 
I kriterierne er den funktionelle enhed ”1 ton færdig produkt”, og bl.a. energifor-
brug og VOC-forbrug er relateret til denne enhed og afspejler det resultat, tryk-
sagskøbere får når de bestiller tryksager hos et trykkeri. Man beregner trykkeri-
ets produktion af tryksager ved at trække trykkeriets samlede makulatur fra tryk-
keriets samlede indkøb/brug af papir på årsbasis.  
 
Den valgte vægtbaserede funktionelle enhed kan teoretisk set medføre, at tryk-
kerier, som trykker fortrinsvis på papir med lavere gramvægte end andre trykke-
rier med samme trykmetode, og som fortrinsvis trykker på papir med højere 
gramvægte, får sværere ved at overholde kravene. De fleste trykkerier har dog 
en bred vifte af kunder og derfor er deres ordreportefølje meget blandet. Dette 
betyder at der i praksis ikke er betydende forskelle mellem trykkerierne.  
 
I 4. generation var den funktionelle enhed 1 ton ”indkøbt/brugt papir”, da Nordisk 
Miljømærkning ikke var sikker på i hvor høj udstrækning trykkerierne ville kunne 
opgøre makulaturen. Det viste sig at langt de fleste gjorde det, og derfor var det 
relevant i 5. generation af kriterierne at stille krav om at beregne mængden af 
færdigt produkt ved hjælp af makulaturen.  
 
Ved at beregne mængden for færdigt produkt på denne måde, får man ikke 
medvægt af andet i tryksagen end papir (fx trykfarve, lak, kaschering, lim, hæf-
teklammere). Dette er af mindre betydning, da den største del af tryksagens 
vægt udgøres af papir.  
 
I fremtidige kriterier vil Nordisk Miljømærkning overveje at ændre beregningen til 
”areal færdigt produkt”, da dette stemmer mere overens med den faktiske funk-
tion som er at levere information. Derfor arbejder Nordisk Miljømærkning på at 
modificere den Nordiske Tryksagsportal til at kunne beregne alle relevante nøg-
letal i forhold til ”areal færdigt produkt” parallelt med ”ton færdigt produkt”. 

7.1 Produktgruppedefinition (Hvad kan svanemærkes?) 
Produktgruppen omfatter trykkerier og tryksager. Trykkerier er virksomheder 
som udbyder trykning af tryksager som en væsentlig del af forretningen. Tryk-
ningen er en proces, som indebærer en forædling af et trykmateriale til tryksager 
og omfatter tryk på et trykmateriale og efterbehandling/konvertering.  
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Forædlingen består i at et billede, mønster, tekst eller lignende bliver trykt på 
papir eller et andet trykmateriale. Dvs. at en af tryksagens vigtigste funktioner er 
at ”bære information”.  
 
I 5. generation af kriterierne blev navnet på produktgruppen ændret fra ”Trykke-
rier” til ”Trykkerier, tryksager, kuverter og forædlede papirprodukter” for yderlige-
re at understrege, at kriterierne også har fokus på at de enkelte svanemærkede 
tryksager, herunder kuverter og andre forædlede papirprodukter har en god mil-
jøprofil. 
 
Der er således tale om almindelige tryksager, forædlede papir/pap- og karton-
produkter (eng: converted paper and paperboard products) samt emballagepro-
dukter af karton. Almindelige tryksager omfatter aviser, bøger, kataloger, bro-
churer, blokke, foldere, plakater, men også kuverter, mapper, ringbind, emballa-
geprodukter og etiketter af papir. 
 
I kriterierne er der skrevet ind hvad Nordisk Miljømærkning mener med trykkeri-
er og tryksager. Der er også definitioner af andre bebreber såsom kuverter og 
aviser. 
 
Nordisk Miljømærkning har lavet ændringer så det nu fremgår at forlag og re-
klamebureauer ikke kan søge om licens til svanemærket trykkeri, da forretnin-
gen ikke har til formål at udbyde trykydelser.  
 
Af praktiske grunde kan trykkerier med licens også trykke på andre trykmateria-
ler end dem baseret på papirfiber så længe 75 % af trykkeriets samlede omsæt-
ningen for trykning kommer fra papirtryksager.  
 
Trykkerier som producerer disse produkter, med trykmetoderne ark-, heatset-, 
coldset-offset, dybtryk, flexo og digitaltryk kan opnå svanemærkelicens. Der er 
særlige pointgrænser for varianter af disse metoder i forbindelse med 
tryk/produktion af aviser, blanketter, kuverter (både kuvert-offset og kuvertpro-
duktion med flexo) og emballage.  
 
I 5. generation af kriterierne lagde  Nordisk Miljømærkning samnen kuvertkriteri-
erne med trykkerikriterierne, og indførte en særlig pointgrænse for kuvertoffset i 
trykkerikriterierne. Selve kuvertproduktionen udføres på flexomaskiner, som ofte 
trykker på indersiden af kuverten. Da kuverter genererer mere makulatur end fx 
blokke og hæfter, der også trykkes med flexo, indførte Nordisk Miljømærkning 
egen pointgrænse for produktion af kuverter (kuvertproduktion med flexo).  Den-
ne kategori skal også vælges selvom der produceres kuverter som hverken har 
tryk på inder- eller ydersiden.   
Når det gælder tiltryk på kuverterne med offset-teknik vælger trykkeriet kuvert-
offset. Hvis trykkeriet bruger digitale trykmaskiner vælger trykkeriet den alminde-
lige digitaltrykmetode.  
 
Andre forædlede papirprodukter, hvor der ikke er tryk på, skal bruge den metode 
som ligger ”tæt på”. Fx skal en blok med blanke sider bruge den trykmetode 
hvormed omslaget er trykt. En post-it skal bruge den metode hvormed bagsiden 
(dæksiden) er trykt.  
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Muligheden for at undtage prøvetryk og enkelte trykmetoder, hvis de udgjorde 
en lille del af produktionen, blev fjernet i 5. generation af kriterierne for at undgå 
tolkningsvanskeligheder. Men også fordi at metoder til prøvetryk efterhånden er 
dækket af metoder som allerede er omfattet af kriterierne.  
 
I 5. generation er det også gjort mere klart, at man kun kan undtage produktion 
af sikkerhedstryksager (pengesedler, pas, lotterisedler).  
Dette gælder dog ikke hvis denne produktion udgør en betydelig del af trykkeri-
ets produktion, således at omsætningen fra sikkerhedstryksager sammen med 
omsætningen fra tryksager, som ikke er lavet af papir, højst må være 25 % af 
den totale omsætning af trykningen. 
 
Udover disse ændringer blev serigrafi og bogtryk udelukket i 5. generation af 
kriterierne. Nordisk Miljømærkning havde ikke nogen licenser med disse meto-
der. Bogtryk er en ældre metode som i praksis er blevet erstattet af offset. Seri-
grafi bliver i høj grad brugt i forbindelse med andre materialer end papir.  

7.2 Generelle krav (O1) 
Trykkeriet skal trykke på mindst 75 % papir, beregnet på basis af økonomisk 
omsætning. Denne afgrænsning er indført af troværdighedshensyn og er en 
præcisering af kravet fra den seneste kriteriegeneration, hvor der stod at man 
skulle trykke ”hovedsagelig” på papir. Nordisk Miljømærkning har nemlig på nu-
værende tidspunkt ikke undersøgt miljøbelastningen hos trykkerier som trykker 
store mængder på andre materialer. I senere revisioner af kriterierne kan det 
imidlertid blive aktuelt at undersøge andre trykmaterialers miljøbelastning.  
 
Fra 5. generationens kriterier blev det præciseret, at papir skal være papir som 
er omfattet af EU Ecolabels eller Nordisk Miljømærknings kriterier for papir. 
  
På baggrund af en række høringskommentarer præciserede Nordisk Miljø-
mærkning, at de 75 % skal beregnes ud fra trykkeriets tryk-omsætning. Omsæt-
ning af andre aktiviteter, såsom layout-arbejde, web-design osv. tæller således 
ikke med. Dette er fordi at kriterierne dækker trykning hvorfor det ikke er trovær-
digt at et svanemærket trykkeri markedsfører andre aktiviteter som svanemær-
kede. 
Nordisk Miljømærkning ændrede også dokumentationsanvisningen, så det blev 
muligt at erklære at man kun trykker på papir, hvis det er tilfældet. For trykkerier 
som trykker på andet trykmateriale end papir skal man dokumentere kravet på 
baggrund af øknomisk omsætning af papir- henholdsvis øvrige tryksager.  
 
I de fleste tilfælde leveres papirkvaliteterne i et format som passer til den enkelte 
trykmetode. Oplysninger om hvilke formater der er leveret til de forskellige tryk-
kerier er typisk noget papirgrossisterne har. 
I forbindelse med høringen blev Nordisk Miljømærkning gjort opmærksom på at i 
visse tilfælde bruger nogle trykkerier et papir i arkoffset-format og skærer det op 
til brug i en digital trykmaskine. For at der ikke skal blive for meget administrati-
on kan trykkerier med både arkoffset og digitaltryk skære noget af arkoffsetpapi-
ret op og bruge det til digitaltryk, kan trykkeriet skønne denne mængde.  

7.3 Krav til trykkerileverandører (O2) 
Mindst 75 vægt-% af trykningen inklusive trykningen hos underleverandører skal 
ske på svanemærkede trykkerier. Dette krav er indført af troværdighedshensyn. 
Tidligere var kravet på 50 %. 
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Kravet er sat så et trykkeri ikke kan få licens, hvis en betydelig andel af produk-
tionen foregår eksternt hos trykkerier uden miljømærkelicens. Grunden til at der 
alligevel må være 25 % af trykningen som ikke er kontrolleret, er så det ikke skal 
blive alt for administrativt tungt for trykkeriet.  
 
Nogle trykkerier har mange leverandører og antallet kan desuden variere fra år 
til år. Det er heller ikke sikkert, at trykkeriet har særlig stor indflydelse på, hvor-
vidt deres leverandører er miljømærket. Der er dog krav om at alle leverandører 
der er involveret i produktionen af svanemærkede tryksager, skal have licens 
(se afsnit 7.27).  

7.4 Krav til leverandører af kemisk efterbehandling (O3) 
Mindst 90 vægt-% af efterbehandlingen med lim, lak, kaschering eller folietryk 
(så kaldt ”kemisk efterbehandling”), inklusiv tilsvarende efterbehandling som 
sker hos eksterne efterbehandlere, skal være kontrolleret samt overholde kra-
vene til ekstern efterbehandling. Dette krav er indført af troværdighedshensyn, 
hvilket er naturligt set i lyset af de krav til kemikalier og materialer internt som 
kriterierne stiller for trykkeriet. 
 
Kravet er skærpet i forhold til 4. generation af kriterierne, da niveauet var på 85 
% og de fleste trykkerier lå meget tæt på 100 % (se analyse i bilag 1). Kravet 
medfører, at brugen af lim og lak som ikke opfylder kemikaliekravene hos eks-
terne efterbehandlere, stort set er udelukket. Som noget nyt i 5. generationens 
kriterier er trykfarver, toner og blæk til adressering hos efterbehandlere også 
omfattet, da disse kemikalier er omfattet af kravene til kemikalier på trykkeriet. 
Kravene for at blive kontrolleret og opført i Nordisk Tryksagsportal er at efterbe-
handleren overholder følgende:  

• Kemikalier og materialer med tilhørende bagatelgrænser. Dog gælder 
kravet om at der maksimalt må være 5 % ikke kontrollerede gamle kemi-
kalier ikke for eksterne efterbehandlere (7.8)  

• PVC i emballage og kacheringsfolie til tryksager af papir (7.10) 
• Krav til selvklæbende lime (7.9)  

 
Desuden er der et krav om at der ikke må bruges PVC-materialer i tryksager 
som skal svanemærkes.  
I 5. generation af kriterierne indførte Nordisk Miljømærkning en bagatelgrænse 
for at undgå unødvendig administration. Dvs. at kravet bortfalder helt, hvis eks-
tern kemisk efterbehandling kun sker for 5 vægt-% eller mindre, beregnet som 
indkøbt papir for ordre til ekstern kemisk efterbehandling i forhold til det totale 
papirforbrug. For at lette administrationen kan dette også udregnes med øko-
nomiske tal. 
 
Ved produktion af tryksager som skal svanemærkes, skal eventuel brug af eks-
tern kemisk efterbehandling være kontrolleret (se afsnit 7.27). I forbindelse med 
beregning af makulatur (se afsnit 7.7) og energiforbrug (se afsnit 7.15) skal alle 
efterbehandlere som laver mekanisk efterbehandling tages med, udover de ke-
miske efterbehandlere.  
 
Fra 5. generations kriterier tæller også lim og lakmed i trykkeriets point for kemi-
kalier, da disse anvendes hos efterbehandlerne. I praksis vil det sige at kontrol-
lerede efterbehandlere får point baseret på, hvilken type lim og lak de anvender.  
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For at gøre det enkelt bliver disse point sat som en worst-case, dvs. den lim 
eller lak med laveste point udgør point for efterbehandlere. Disse point fremgår i 
Nordisk Tryksagsportal (se afsnit 7.11). 
 
Som noget nyt i 5. generationens kriterier er eventuelle trykfarver, toner eller 
blæk til adressering også omfattet af kemikaliekravene til efterbehandlere.   

7.5 Krav til minimum andel kontrolleret/miljømærket 
papir (O4) 

Trykkeriet skal bruge mindst 25 % kontrolleret og miljømærket papir regnet som 
en vægtet andel af forskellige typer papir. Ved udregningen skal Svanemærket 
papir vægtes med 1, kontrolleret papir med 0,8 og papir mærket med EU Ecola-
bel med 0,7. Vægtningsfaktorerne er baseret på forskellige miljøpræstationer for 
de forskellige typer papir (se om vægtningen i næste afsnit). Kravet er en skær-
pelse fra sidste generation af kriterierne, da der ikke fandtes en minimumgræn-
se for dette. Kravet  er valgt på baggrund af Nordisk Miljømærknings mål inden-
for områderne: klimaændringer, forsuring, vandforurening og overgødskning, 
samt udledning af miljøgifte og tungmetaller, mindsket biodiversitet og effektivi-
sering af energi- og materialeudnyttelse. 
 
Kravet skal ses i sammenhæng med muligheden for at opnå point for valg af 
papir, hvor man får point afhængig af, hvor meget kontrolleret/miljømærket papir 
man har. Pointene vægtes i forhold til vægtningsfaktorerne. I næste afsnit rede-
gøres for vægtningen. 
 
Vægtningen medfører at hvis man  hverken har Svanemærket papir eller papir 
mærket med EU Ecolabel, og udover øvrigt papir udelukkende har kontrolleret 
papir, begynder man at få point hvis man har over ca. 31 % (25/0,8). Tilsvaren-
de tal for papir med EU Ecolabel er ca. 36 % (25/0,7). 
 
I gennemsnit ligger de fleste trykkerier/trykmetoder betydeligt højere i andel kon-
trolleret/miljømærket papir (se bilag 1).  
 
Dog kan det være svært for trykkerier der fortrinsvis trykker på karton, da der 
typisk ikke findes mange af disse kvaliteter, der er kontrollerede. Desuden er der 
endnu ikke mange svanemærkede trykkerier i denne kategori. Nordisk Miljø-
mærkning forventer en stigende interesse for denne type trykkerier og derfor 
også et større pres på papirbranchen for at få kontrolleret disse papirkvaliteter. 
 
Nordisk Miljømærkning ønsker med dette krav at det ikke skal være muligt at 
svanemærke et trykkeri, hvis andelen kontrolleret/miljømærket papir er meget 
lav. Dette gør også at papiret samlet set får en større vægt i kravene, hvilket er i 
tråd med de eksisterende livscyklusundersøgelser. Se mere om dette i næste 
afsnit. 

7.6 Point for valg af papir (P1) 
Trykkeriet kan få op til 25 point, afhængig af hvor stor den vægtede andel af 
kontrolleret og miljømærket papir trykkeriet bruger udover minimumgrænsen på 
25 %. Denne mulighed for at opnå point er udpeget på baggrund af Nordisk Mil-
jømærknings mål indenfor områderne: klimaændringer, forsuring, vandforure-
ning og overgødskning, samt udledning af miljøgifte og tungmetaller, mindsket 
biodiversitet og effektivisering af energi- og materialeudnyttelse. 
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Nordisk Miljømærkning har samlet data og beregnet et markedsgennemsnit for 
størrelsen på den vægtede andel af kontrolleret og miljømærket papir for hver 
enkelt trykmetode i bilag 1. Summen af markedsgennemsnittet for denne og 
andre parametre plus et samlet point-tillæg udgør en trykmetodes pointgrænse 
for at opnå licens (se afsnit 7.24). På baggrund af de stramninger i den seneste 
udgave af papirkriterierne har Nordisk Miljømærkning vurderet, at der i fremtiden 
vil være mest papir med EU Ecolabel på markedet.  
Derfor har Nordisk Miljømærkning antaget at alt kontrolleret/miljømærket papir 
som de forskellige trykmetoder i gennemsnit har, er mærket med EU Ecolabel, 
og markedsgennemsnittet beregnes ud fra denne forudsætning.   
 
Vægtning af forskellige typer papir 
Fra 5. generation af kriterierne er der indført en vægtning, således at svane-
mærket papir vægtes med en faktor 1 og såkaldt kontrolleret papir med 0,8. 
Vægtningen for papir med EU Ecolabel er 0,7. Hvis et papir har begge mærker, 
bruger man den højeste vægtningsfaktor. Baggrunden for vægtningen er forkla-
ret nedenfor.  
 
Vægtningsfaktoren for papir med EU Ecolabel er ændret efter høringen, da 
vægtningen var baseret på høringsforslaget til version 4 af svanemærket kopi- 
og tryk. Disse krav, herunder energikravene, er blevet slækket en smule før ved-
tagelsen af version 4, og derved er forskellen for papir med EU Ecolabel blevet 
mindre. 
 
Fremover er kravene til kontrolleret papir forskellige fra svanemærket papir. 
Kravene til kontrolleret papir tager udgangspunkt i Nordisk Miljømærknings Ba-
siskrav for papir (2. generations Basismodul for papir), suppleret med nogle 
lempelser der er angivet nedenfor.  
 
Kravene som gælder for kontrolleret papir er angivet i bilag 5 i trykkerikriterierne 
og skal anvendes ved ansøgning om at få kontrolleret papirkvaliteten. 
 
For kontrolleret papir gælder således at alle krav i basismodulet skal overholdes, 
herunder Kemikaliemodulet version 2, med følgende modificeringer:  

• K11 krav til kuldioxidudledning ved transport bortfalder 
• Kravene for specialpapir og nicheprodukter i tillægsmodul for kopi- og 

trykpapir version 4 (K4) gælder også for kontrolleret papir 
• Dokumentationskravene for K1-K14 i Kemikaliemodulen er ændret, så 

dokumentationen i stedet skal være en liste over alle de brugte kemikali-
er med handelsnavne, klassificering og erklæring om at kravene i K2-
K14 er overholdt 

• De kontrollerede papirkvaliteter skal navngives med et unikt handels-
navn, så det ikke er muligt at blande papir som er kontrolleret med ikke 
kontrolleret eller svanemærket papir  

• De gramvægte som papirleverandøren søger om at få kontrollerede, skal 
oplyses  

 
En samlet bedømmelse af kravniveau for nye kriterier for Svanemærket og –
kontrolleret papir sammenlignet med Blomstmærket papir angiver at Svanen har 
betydeligt strengere krav end Blomsten. Sammenligningen er lavet på basis af 
Basis- og Kemikaliemodul version 2 samt tillægsmodulet for Svanemærket kopi- 
og trykpapir version 4, der alle blev vedtaget i juni 2011, og EU Ecolabels krite-
rier for trykpapir version 2 blev vedtaget i oktober 2010.  
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I den forbindelse antages det at kravene også gælder for avispapir, selvom 
denne type papir ikke er omfattet af EU Ecolabels kriterier.   
 
De store forskelle i kravniveau findes bl.a. i energi og koldioxid. På baggrund af 
bedømmelsen af forskellene i miljøkrav gives en pointfordel til det papir som har 
det strengeste kravniveau gennem de forskellige vægtninger.  
 
I revisionen af Svanens kriterier for kopi- og trykpapir er kravene på energifor-
brug og koldioxidudslip blevet skærpet kraftigt. De såkaldte energipoint for både 
el og brændsel er for licensieret Svanemærket papir 1,15 og for kontrolleret pa-
pir er de 1,25. EU Ecolabels modsvarende energipoint er 1,5. Udover dette har 
Svanen til forskel fra Blomsten skærpet referenceværdierne for energi, dvs. de 
standardværdier energiforbruget skal sammenlignes med, når point beregnes.  
Disse forskelle i energikrav har Nordisk Miljømærkning bedømt kvantitativt, hvil-
ket er de største bidragende årsager til de forskellige vægtninger.  
 
For at sammenligne kravniveauerne for energikravene i blomstermærket, sva-
nemærket og kontrolleret papir har Nordisk Miljømærkning fastsat kravniveauer-
ne i forhold til det europæiske gennemsnitlige energiforbrug i papirindustrien 
(CEPI key statistics 2009). Nordisk Miljømærkning har beregnet hvor CEPI-
landenes totale energiforbrug for papir- og masseproduktion ligger procentuelt i  
forhold til kravgrænserne i de forskellige ordninger. Derefter er resultaterne sat i 
forhold til hinanden.   
 
Sammenligningen foregår ved at multiplicere mængderne for de forskellige typer 
papir og masser produceret i CEPI med tilhørende referenceværdier fra de for-
skellige ordninger. For at få vurderingen af energiforbrug er resultatet mulitplice-
ret med krav-grænserne i de forskellige ordninger (fx 1.15 for svanemærket pa-
pir). Desuden tager beregningerne højde for Svanens måde at relatere kravene 
til fiberindhold ved at benytte et samlet gennemsnit for ikke fiberbaseret materia-
le oplyst i CEPI-statistikken, i stedet for til produktet som i tidligere version af 
papirkriterierne. Det antages også at mængden bleget kemisk masse er lige stor 
som den ublegede og at 1 ton indsamlet returpapir bliver til ca. 0,65 ton retur-
masse. 
 
Resultatet af denne sammenligning er at kravniveauet for kontrolleret papir lig-
ger på 0,9 og for papir med EU Ecolabel på 0,6, hvis niveauet for Svanemærket 
papir sættes til lig med 1. Sammenligningen er her udgangspunkt for den ende-
lige vægtning mellem papirkvaliteterne som Nordisk Miljømærkning har vurde-
ret. Kontrolleret papir er justeret ned til 0,8 i forhold til at kravet omkring redegø-
relse for kuldioxidemissionerne i transporten er fjernet. Især for papir med EU 
Ecolabel er der forskelle i forhold til Svanen, når det angår krav for kuldioxide-
miossioner og kemikalier som gør at papir med EU Ecolabel får en vægtning på 
0,7.  
 
Hvis CEPI-statistikken skal kunne karakteriseres som et relevant markedsgen-
nemsnit, skal det papir som bruges på det europæiske marked også produceres 
i CEPI-landene. Ifølge CEPI dækker organisationen 95 % af al masse- og papir-
produktion i Europa. Statistikken oplyser at i 2009 blev ca. 17 % af brugt masse 
importeret fra andre dele af verden. 
 
Tilsvarende tal for papir er 6 % (CEPI Statistics 2009, s. 3). Dette viser at CEPI-
statistikke giver et godt billede af markedet.  
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EU Ecolabels krav på koldioxid er lettere at klare, end kravene som gælder for 
Svanemærket og kontrolleret papir. I Svanen er fx kravgrænsen for kemisk 
masse 900 kg CO2/tn papir, hvor modsvarende krav i Blomsten er 1000-1100 kg 
CO2/tn papir (for henholdsvis integreret og uintegreret produktion). EU Ecolabels 
værdi for mekanisk masse er den samme som for kemisk, og er derfor hårdere 
end Svanens (1600 kg CO2/tn papir), men her omfatter EU Ecolabels kriterier 
ikke avispapir (dog er der i EU Ecolabels forslag til kriterier for avispapir sat en 
kravværdi på 1000-1100 kg CO2/tn papir).  
 
Svanen har til forskel fra Blomsten også indført et nyt krav om redegørelse for 
kuldioxidudledning fra transporter for svanemærket papir. Krav til kuldioxidud-
ledning fra transporter gælder ikke for kontrolleret papir. Men for Svanemærket 
og kontrolleret papir gælder strengere regler for elfaktorer. Dette betyder at i 
henhold til Svanens energiretningslinier skal den europæiske elmixfaktor på 385 
g CO2/kWh anvendes for al indkøb el, hvor EU Ecolabels værdi er 400. Til gen-
gæld accepterer EU Ecolabel, at el fra vedvarende kilder kan trækkes fra. 
 
I tillæg findes der et vigtigt krav som er strengere for Svanemærket og kontrolle-
ret papir end for papir med EU Ecolabel. Kravet omhandler GMO i råvarestivelse 
for papirproduktionen.   
 
EU Ecolabels krav til certificeret fiber blev skærpet fra 10 % til 50 %, men der 
stilles ingen minimumskrav til skovcertificeringsordningerne, udover at det vises 
til PEFC, FSC eller lignende. 
 
Svanens krav er skærpet fra 20 % til 30 %, og har meget udførlige krav til hvad 
en skovstandard skal omfatte for at fibre fra skove,  som er certificerede, skal 
tælle med. Det er således ikke alle skovstandarder som Nordisk Miljømærkning 
accepterer. Fx har Nordisk Miljømærkning ind til videre vurderet at meget få 
plantage- og interimstandarder opfylder Svanens krav til skovstandarder. Da 
Blomsten ikke har specificerede krav for hvilke standarder er acceptable, vurde-
rer Nordisk Miljømærkning at Svanens krav til certificeret fibre er skrappere end 
EU Ecolabels, selvom procentsatsen for Blomsten er højere. 
 
Der er forskelle i kemikaliekravene, idet Blomsten har en øvre grænse på 0,1 
vægt-% af det færdige papir for stoffer og blandinger i produktionsprocessen 
som er klassificerede med risikosætninger knyttet til de farligste sundheds- og 
miljøeffekter, herunder dem for miljøfare og CMR-effekter. Desuden omfatter 
kravet også de såkaldte højrisikostoffer (SVHC: substances of very high con-
cern), herunder hormonforstyrrende stoffer i kemikalierne. I Svanens kriterier er 
der et forbud mod de kemikalier i produktionsprocessen der er klassificerede 
som miljøfarlige, og dem med CMR-effekter. Svanen har ikke et generelt forbud 
mod højrisikokemikalierne på et generelt niveau, men til visse navngivne stoffer. 
Svanen har således et forbud mod phthalater i farvestoffer (typisk hormonfor-
styrrende) og et forbud mod alkylphenolderivater i visse kemikalier (typisk hor-
monforstyrrende).     

 
Beregning af point 
Nedenstående formel for beregning af point betyder fx at man får 25 point, hvis 
man har 100 % svanemærket papir, ca. 18 point hvis man har 100 % kontrolle-
ret papir, og 15 hvis man har 100 % papir med EU Ecolabel. 
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For at beregne point bruges følgende formel: 
 

Point = 1/3 * andel vægtet kontrolleret/miljømærket – 25/3 (dog 
mindst 0 point) 

 
Formelen er konstrueret således at man maksimalt får 25 point, dvs. hvis man 
har 100 % svanemærket papir så får man 0 point, og hvis man har 25 % sva-
nemærket papir (eller 0 % kontrolleret og 0 % Blomstermærket papir), såskal 
man have en højere procentandel inden man starter med at få point for kontrol-
leret og Blomstermærket papir.  
Dette vil sige at hvis man hverken har Svane- eller Blomstermærket papir, og 
udover øvrigt papir udelukkende har kontrolleret papir, begynder man først at få 
point hvis man har over ca. 31 % (25/0,8). Tilsvarende tal for Blomstermærket 
papir er ca. 36 % (25/0,7). Disse niveauer svarer til minimumsniveauerne i det 
obligatoriske krav.   
 
Formelen medfører at forholdet mellem pointene varierer for de forskellige typer 
papir afhængig af hvor meget kontrolleret/miljømærket papir man har. Hvis man 
eksempelvis har 100 % EU Ecolabel-papir er forholdet mellem pointene 0,6 
sammenlignet med pionten for 100 % svanemærket papir. Hvis man har mindre 
mængder bliver forholdet endnu mindre. Dvs. at de konkrete point numerisk set 
ikke afspejler vægtningsfaktorerne. Derfor besluttede også Nordisk Miljømærke-
nævn at formelen skal gennemgås ved næste revision.   
 
Med udgangspunkt i  den gældende formel undersøges muligheden for at multi-
plicere beregningen med en pointkorrektion for andelene af de forskellige papir-
kvaliteter i forhold til andelen kontrolleret/miljømærket papir:  
 
Pointkorrektion = 1,0* andel svanemærket +  

1,2* andel kontrolleret + 
1,4* andel papir med EU Ecolabel 

 
Denne korrektion medfører, at man starter med at få point på det niveau som er 
minimumsniveau for hver papirtype. Desuden medfører den en optimering af 
forholdet mellem point og vægtningsfaktorer. Det vil sige at forholdet mellem 
pointene for de forskellige papirtyper præcis afspejler vægtningsfaktorer, når 
procentandelen for en af papirtyperne ligger i midten af det interval hvor man får 
point, dvs. 62,5 % (midt i mellem 25 og 100 %).  
 
Ved en sådan ændring af formelen skal pointgennemsnittet for denne parameter 
regnes om, og som følge deraf skal også den totale pointgrænse omregnes i 
henhold til bilag 1.     
 
Man kan fortsat maksimalt opnå 25 point på dette område. Det betyder, at de 
samlede point man kan opnå for papir eller områder som er relateret til papir er 
45 (heraf 10 for makulatur, 7 for genanvendelse i forhold til trykfarver og 3 for 
genanvendelse i forhold til lim). 
 
I 4. generation af kriterierne var der en øvre grænse på 75 % for, hvor meget 
kontrolleret/miljømærket papir man skulle have for at få makspoint. Denne 
grænse blev fjernet i 5. generation af kriterierne, da  avistrykkerier ofte havde 
niveauer der lå over dette.  
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Muligheden for at benytte et gennemsnit for de 3 seneste år, i stedet for andelen 
af kontrolleret/miljømærket papir for det seneste år, blev fjernet i 5. generation af 
kriterierne, da Nordisk Miljømærkning havde erfaret at der ikke var nogen tryk-
kerier der benyttede denne mulighed. 
 
Mange trykkerier har huskvaliteter, og derfor har de selv mulighed for at påvirke 
hvilke kvaliteter man trykker på. I bilag 1 kan man se hvor meget kontrolle-
ret/miljømærket papir der i gennemsnit bliver brugt ved de forskellige trykmeto-
der. For eksempel var det for ark-offset lige over 70 %. Af disse tal fremgår det, 
at der er store forskelle. Disse forskelle er med til at forklare, at der er forskellige 
krav til pointsum for trykmetoderne.  
 
Store trykkerier har nogen gange kunder, som selv bestemmer papiret og det 
kan derfor være sværere for dem at opretholde tilstrækkelig mange point for 
denne parameter. De store trykkerier har til gengæld større muligheder end de 
små trykkerier for at forbedre sig på andre områder, og kan derved alligevel få 
en lav miljøbelastning. 
 
En af grundene til at pointene for papiret ikke er højere, ligesom mange livscy-
klusundersøgelserdikterer, er både at det ville være sværere at skabe motivation 
for forbedringer, men også at trykkeriet i nogle tilfælde ikke kan styre valg af 
papir, da store kunder selv vil bestemme dette. Når dette er sagt ønsker Nordisk 
Miljømærkning stadigvæk at trykkerierne prøver at påvirke deres kunder til mil-
jøvenlig design af tryksager. 
 
En anden grund er, at der findes en nyere livscyklusundersøgelse, som indikerer 
at papirets betydelse i livscyklussen er lavere end 50 %, hvis man kun kigger på 
miljøbelastningen og udelader belastningen af naturressourcerne (Larsen et al 
2009). Dette understøtter Nordisk Miljømærknings fordeling af point for papir, 
hvilket repræsenterer en acceptabel afvejning.  
 
Det har også vist sig, at der er visse markeder hvor der er færre kontrollerede 
papirkvaliteter, end på det skandinaviske. Et sådant billede er sandsynligvis og-
så gældende uden for EU. Dette gør det sværere for visse trykkerier at opnå 
point, og forskellen mellem markeder medfører at styrbarheden for denne para-
meter bliver lavere.    
I 5. generation af kriterierne er der indført et obligatorisk minimumsniveau på 25 
% for den beregnede andel kontrolleret/miljømærket papir (se afsnit 7.5). Dette 
krav medfører, at papiret samlet set kommer til at vægte højere end i generatio-
nerne før.  
 
Genbrugspapir 
Muligheden for at få point for genbrugspapir er fjernet. Genbrugspapir er af 
mange forbundet med en grøn profil. 
I en dansk rapport fra Miljøstyrelsen konkluderer man at genvinding af papirfibre 
er at foretrække frem for forbrænding,  hvis træ betragtes som en begrænset 
ressource (Miljøstyrelsen 2005c). I den tyske livscyklusundersøgelse konklude-
rer man også at genvinding er det bedste i forhold til forbrænding.  
 
I 4. generation af kriterierne var der således mulighed for at opnå point for 100 
% genbrugspapir. Denne mulighed blev i 5. generation af kriterierne fjernet, da 
Nordisk Miljømærkning ønsker at se på helheden i stedet for blot at se på enkel-
te parametre, såsom  indhold af genbrugsfibre.  
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Nordisk Miljømærknings og EU Ecolabels krav til kopi- og trykpapir dækker også 
papir fremstillet af genbrugsfibre.  

7.7 Point for makulatur (P2) 
Trykkeriet kan få op til 10 point for, hvor meget makulatur trykkeriet har på års-
basis. Muligheden for point på dette område er udpeget på baggrund af Nordisk 
Miljømærknings mål om at mindske ressourceforbruget og på samme baggrund 
som for valg af papir.  
 
Der er ikke ændret i beregning af point for makulatur. Til gengæld er der stram-
met op omkring de økonomiske beregninger man kan bruge for makulatur som 
opstår eksternt, da man fra denne generation af kriterierne bruger makulaturen 
for at beregne produktionsmængden.  
 
Desuden er dokumentationskravene skærpet, så det fremgår at man skal opgø-
re den interne makulatur ved vejning – enten ved oplysning på faktura fra dem, 
der bortskaffer eller ved egen vejning. 
 
Nordisk Miljømærkning har samlet data og beregnet et markedsgennemsnit for 
størrelsen på makulaturen for hver enkelt trykmetode i bilag 1.  
Summen af markedsgennemsnittet for denne og andre parametre plus et samlet 
point-tillæg udgør trykmetodens pointgrænse for at opnå licens (se afsnit 7.24).  
 
Point for makulatur 
Formlen for makulaturpoint er: 
 
 Point = 10/35x(40-makulaturprocenten) 
 Maksimalt 10 point 
 
Formlen er justeret en lille smule i forhold til 4. generation af kriterierne for at 
være mere matematisk præcis.  
Grunden til at makulaturen giver 0 point ved 40 % er, at makulaturen på de tryk-
kerier Nordisk Miljømærkning har undersøgt, kan udgøre så meget som op imod 
40 % (se oplysninger i bilag 1). Nordisk Miljømærkning har ikke set eksempler 
på trykkerier med 0 % i makulatur og derfor får man maksimalt 10 point, allerede 
hvis man har 5 % i makulatur. 
 
Pointskalaen er således sat uafhængig af trykmetode. Umiddelbart kan det se 
mærkeligt ud og virke som et manglende incitament for forbedringer, at et digi-
taltrykkeri kan få point for makulatur, hvis det hypotetisk set skulle have en ma-
kulatur over 20 %, når gennemsnittet ligger på knapt 10 % (se bilag 1). Men hvis 
man ser på helheden, viser der sig et andet billede: et digitaltrykkeri med en stor 
afvigelse fra gennemsnittet vil have det betydeligt sværere ved at overholde den 
totale pointgrænse for digitaltryk.     
 
Det maksimale point er 10 for makulatur. Det betyder at det samlede point man 
kan opnå for papir, eller områder som er relateret til papir, er 45 (heraf 25 for 
valg af papir, 7 for genanvendelse i forhold til trykfarver og 3 for genanvendelse i 
forhold til lime). Grunden til at makulaturpointene ikke er højere, som mange 
livscyklusundersøgelser dikterer, er at ordresammensætningen kan betyde at et 
trykkeri ofte laver tryksager som bidrager meget til makulaturen. 
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Makulatur på trykkeriet 
Der kan opstå betydelige mængder makulatur på trykkeriet. Selvom det er papir 
som går til recirkulering er det en fordel at minimere den. Nordisk Miljømærkning 
har observeret op til 30-40 % makulatur på offsetrykkerier.  
 
I evalueringen i 2009 lå gennemsnittet for arkoffsettrykkerier på 23 %, og for 
avistrykkerier lå det på 11 % (se bilag 1). Da papiret står for en betydelig del af 
omkostningerne for at lave en tryksag, har det stor betydning både for miljøet og 
økonomien. Forskellen i værdier er en af grundene til at Nordisk Miljømærkning 
har forskellige point for forskellige trykmetoder. Herved skabes der incitament til 
forbedringer for hver enkelt trykmetode.   
 
Der er mange personer på trykkeriet som har indflydelse; sælgere, tilrettelægge-
re, indkøbere, trykkere og bogbindere. Derudover har de tilgængelige trykma-
skiner og kunden naturligvis indflydelse på, hvor stor makulaturen bliver. Et felt 
som trykkeriet ikke har mulighed for at påvirke er kundernes kassering af produ-
cerede tryksager, som de ikke har behov for længere.  
 
Udover makulatur, som opstår i forbindelse med produktionen af en ordre, bliver 
der ofte trykt en lille smule for meget, så man er sikker på at kunden får det antal 
som er bestilt. Denne form for planlagt ”overproduktion” er nødvendig, fordi man 
ofte mister nogle tryksager i forbindelse med indretning af tryk- og efterbehand-
lingsmaskiner. 
 
I en nyere undersøgelse er ”overproduktionen” målt ved testtrykning af to stan-
dardopgaver på tre forskellige digitale trykmaskiner påtre forskellige digital-
trykkerier i Sverige og Danmark (Christensen 2010).  
 
Overproduktionen er det reelle mål på ekstra tryksager som kunden får leveret i 
forhold til bestillingen. Undersøgelsen viste, at overproduktionen for de to speci-
fikke opgaver hos de tre trykkerier i gennemsnit lå på ca. 11 % i forhold til papir-
forbruget i bestillingen, og at makulaturen i gennemsnit var på ca. 6,5 %. Dvs. at 
”overproduktionen” faktisk ofte udgør en større del af spildet, end makulaturen 
fra produktionen ved digitaltryk.  
 
Opgørelse af makulaturen 
Makulaturen opstår på mange måder og af forskellige årsager i trykkeriet. Nor-
disk Miljømærkning kræver at beregning af makulatur sker på baggrund af vej-
ning. Enten at trykkeriet selv vejer den, eller at trykkeriet får oplysninger om 
vægt fra dem, der afhenter makulaturen.  
 
Trykkeriet behøver ikke at opgøre makulaturen for hver trykmetode, men kan 
nøjes at angive den for hele trykkeriet. Den Nordiske Tryksagsportal sørger for 
at fordele makulaturen på hver trykmetode i forhold til markedsgennemsnittet 
(se tabellen nedenfor) for hver metode samt foretager alle beregninger. I 4. ge-
neration af kriterierne var der en mulighed for at beregne makulaturen teoretisk 
ud fra ordreberegningen, men denne metode blev ikke brugt og blev derfor 
droppet.  
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Tabel 7.7. Gennemsnitlige afrundede markedsværdier for makulatur (data fra bilag 1).  

Trykmetode Gennemsnitlig makulatur (%) 

Arkoffset (undtagen emballage- og kuvertoffset) 23 
Avistryk med coldset 10 
Blankettryk med coldset 18 
Coldset rotation (undtagen avis- og blankettryk) 19 
Heatset rotation 21 
Dybtryk 12 
Flexotryk (undtagen kuverproduktion) 11 
Digitaltryk 10 
Kuvertoffset 4 
Kuvertproduktion med flexo 15 
Emballageoffset 36 

 
Som makulatur regnes spåner eller skærespild, indkøringsmakulatur i trykkeri og 
i bogbinderi (fx indkøring i forbindelse med falsning, limning, hæftning) makula-
tur under trykning og bogbinding, samt makulatur fra papirlager (kasseret utrykt 
papir) og papirrester på ruller eller andet ubrugt papir til trykning. 
 
For at tallene skal være ensartede omfatter makulatur ikke emballagen til tryk-
papiret, eventuelle ruller eller hvis trykkeriet laver bogbinderiarbejde for andre 
trykkerier. I 4. generation af kriterierne kunne man desuden undtage makulatur 
på baggrund af kundens ændringer i den afgivne ordre. Denne mulighed er for-
svundet i 5. generationens kriterier, da det ud fra et miljømæssigt synspunkt ikke 
gør nogen forskel.  
 
Trykkeriet forventes desuden at kunne have en vis indflydelse på at tilrettelægge 
forløbet med kunden, så ændringer i den afgivne orderindarbejdes før trykning.    
 
I 5. generation af kriterierne blev muligheden for at trække startmakulaturen fra 
fjernet, da udviklingen  er skiftet hen mod bedre maskiner med et lille opstart-
makulatur og bedre maskiner til digitaltryk. Det har også vist sig at små trykkeri-
er ofte er gode til at holde opstartmakulaturen på et lavt niveau, da mindre ma-
skiner med færre farveværker ikke nødvendigvis genererer så meget startmaku-
latur. 
 
Makulatur hos eksterne efterbehandlere 
Det kan til gengæld være svært at vide, hvor meget makulatur der opstår totalt, 
hvis man bruger eksterne efterbehandlere til at færdiggøre tryksagen (mekanisk 
efterbehandling). Det er en udbredt opfattelse at der ikke opstår meget makula-
tur hos eksterne efterbehandlere, men detaljerede målinger på et stort arkoffset 
trykkeri med eget bogbinderi peger på at det i gennemsnit er halvdelen af den 
totale makulatur, som opstår i bogbinderiet (Skovlund 2005a).  
 
I en dansk undersøgelse udgør makulaturen i bogbinderiet knapt 2/3 eller mere 
af den totale makulatur. Dette er beregnet ud fra nogle standardopgaver og ba-
serer sig ikke på konkrete målinger (Miljøstyrelsen 2000, s. 10-20).  
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I den nyere danske undersøgelse refereret til i afsnittet ovenfor, har man målt 
makulaturen fra produktionen så detaljeret, at man kan se hvor meget der er 
tryk- og hvor meget der er efterbehandlingsmakulatur for de 2 digitalttryk-
producerede standardopgaver. Resultatet fra undersøgelsen viser at 66 % af 
makulaturen er efterbehandlingsmakulatur.  
 
For svanemærkede trykkerier med kun arkoffset bliver i gennemsnit 26 % af det 
indkøbte papir sendt til ekstern færdiggørelse (mekanisk), beregnet på samlede 
mængder for trykkerierne i henhold til data fra februar 2010. Hvis man ikke hav-
de medregnet makulatur som opstår eksternt, havde den gennemsnitlige maku-
latur været på 18 %, beregnet for disse trykkeriers totale mængder indkøbt papir 
og total mængde makulatur. 
Ved at medtage makulatur som opstår eksternt kommer tallet op på 21 %, hvis 
man regner med at halvdelen af makulaturen opstår i bogbinderiet. Hvis man 
regner med at 2/3 opstår i bogbinderiet bliver tallet 22 %, hvilket indikerer at det 
ikke har den store betydning, om det er halvdelen eller 2/3 af makulaturen som 
opstår i bogbinderiet.   
 
På baggrund af ovennævnte observationer kræver kriterierne at man tager ma-
kulatur, som opstår hos eksterne bogbinderier, med i beregningen af den totale 
makulatur.  
 
Dette gør man ved at multiplicere makulaturen fra trykningen af den del som går 
til eksterne bogbinderier med en faktor 2 som skabelonværdi. Hvis man kan 
bevise et andet tal, må man godt det.  
 
Eksempelvis kan man tage udgangspunkt i en dokumenteret mængde makula-
tur, som opstår på bogbinderiet (ved hjælp af faktura fra transportør) og sætte 
det i forhold til, hvor stor en andel trykkeriets omsætning hos bogbinderen udgør 
i forhold til bogbinderiets totale omsætning.  
 
For at illustrere beregningen af den totale makulatur ved hjælp af ”faktor 2 prin-
cippet” er der et eksempel i kriterierne på bilag 7. Nordisk Tryksagsportal laver 
disse beregninger for trykkerierne, men fra eksemplet kan man se at det er til-
strækkeligt at bruge:   

• Samlet mængde makulatur internt på trykkeriet (både fra trykning og 
eventuel intern efterbehandling) 

• Mængde indkøbt papir til de ordrer, som efterbehandles eksternt  
 
Den sidste mængde kan være svær at finde, men kan beregnes ved hjælp af 
økonomiske nøgletal, hvis man ikke kan trække den præcise mængde 
brugt/indkøbt papir til ordre som efterbehandles eksternt fra sit økonomistyrings-
system. Den økonomiske beregning skal tage udgangspunkt i den samlede be-
taling til eksterne efterbehandlere, og skal sættes i forhold til 8 % af trykkeriets 
totale omsætning samt det totale indkøb af papir.  
 
De 8 % er baseret på, at efterbehandlingen udgør en mindre del af omkostnin-
gen til at producere. Typisk kan den internt ligge på ca. 5 % og eksternt på ca. 
8-10 %. Det skal dog bemærkes at det afhænger meget af hvilke produkter det 
enkelte trykkeri fremstiller og forædlingsgraden af disse, såsom limning. Hvis 
der er tale om kachering og UV-lakkering er det en del dyrere. Derfor er de 8 % 
valgt, så den eksterne makulatur ikke risikerer at blive for lille i trykkeriets opgø-
relse.   
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Hvis et trykkeri har 500.000 kr. i udgifter til bogbinderier og en egen omsætning 
på 20 mio. Når man ikke tager højde for, at bogbinderiarbejdet udgør en mindre 
del af omkostningerne, betyder det at 0,5/20= 2,5 % af det indkøbte papir. Med 
reglen om de 8 %, bliver tallet i stedet 0,5/(20*0,08)= 31,25 %.  
 
Eksemplet i bilag 7 i kriterierne illustrerer en situation, hvor 1/4 af produktionen 
bliver sendt til et eksternt bogbinderi og resten efterbehandles på trykkeriet. Den 
totale makulatur inkl. intern og ekstern efterbearbejdning bliver 30 % af indkøbt 
papir med brug af kriteriernes beregningsmetode. Hvis trykkeriet ikke medregner 
den eksterne efterbehandling, bliver makulaturprocenten kun ca. 26 %. 

7.8 Krav til kemikalier og materialer (O5) 
Trykkeriet skal overholde en række krav til de vigtigste kemikalier og materialer 
som bliver brugt. Kravet er valgt på baggrund af Nordisk Miljømærknings mål 
om reducering af problemer fra kemikalier i vandmiljøet og en reducering af 
sundhedsproblemer.  
 
Kravene til kemikalier og materialer er skærpet i forhold til seneste generation af 
kriterierne, bl.a. med forbud mod en lang række af de mest problematiske ind-
holdsstoffer baseret på REACH-lovgivningen. 
 
Desuden er bagatelgrænserne skærpet, hvilket betyder at næsten alle kemikali-
er og materialer i prakis skal være kontrollerede. Dette gælder i sær kemikalier 
og materialer som er en del af den endelige tryksag.   
 
Kravet er opdelt i en generel del, som gælder alle kemikalier og delvis også for 
materialer, og en specifik del med krav til enkelte kategorier af kemikalier og 
materialer samt en oplysningsdel, hvor levandøren skal give informationer som 
ligger til grund for forskellige point i kriteriernes pointsystem. Den generelle del 
omfatter krav til forbudte klassificeringer og til særlig problematiske indholdsstof-
fer. Den specifikke del består af udvalgte krav til visse kategorier. Der er også 
angivet undtagelser, hvor det er nødvendigt.  
 
Det er som udgangspunkt kun de kemikalier og materialer, der anvendes i stør-
ste mængder i forbindelse med pre-press, trykningen og efterbehandlingen, som 
er omfattet af kravene. For materialernes vedkommende gælder også, at dem 
som er omfattet skal være andre materialer end papir og skal være en del af den 
endelige tryksag.  
 
Toner og blæk i pre-press er omfattet af kravet fra generation 5 af kriterierne, da 
prøvetryk ofte laves på den samme type maskiner, som bruges til at lave visse 
typer tryksager med store krav til kvalitet. Muligheden for at undtage toner og 
blæk, som bruges i forbindelse med adressering, er fjernet, da de kan indholde 
problematiske stoffer ligesom øvrige toner og blæk. Desuden har Nordisk Miljø-
mærkning vurderet, at bagatelgrænserne giver tilstrækkelig mulighed for at und-
tage små mængder.  
 
Alle kemikalier til film- og trykformfremstillingen er fra generation 5 omfattet af de 
generelle kemikaliekrav (miljøfarlighed, sundhedsfare og særlig problematiske 
stoffer). Dette gælder typisk pladefremkalder og finishingkemikalier, men også 
kemikalier til fremstilling af flexo-klichér og dybtrykcylindere. For disse kemikalier 
skal man også angive VOC, da der i nogle af disse forekommer organiske op-
løsningsmidler.  
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Denne stramning er sket ud fra en større udbredelse af CTP-teknologien, her-
under kemikaliefri CTP, og at filmfremkaldelse næsten ikke længere forekom-
mer. Man får stadig point hvis man undgår disse kemikalier i point for repro (se 
afsnit 7.12).  
 
Kemikalier der bruges til almindelig rengøring er ikke omfattet. Fra 5. generatio-
nens kriterier  er  afvaskere som bruges til bogbinderimaskiner omfattet af kra-
vene.  
 
En række hjælpekemikalier, såsom sprøjtepulver og antitørring er stadig ikke 
omfattet, da disse bruges i mindre mængder eller normalt ikke har iboende 
egenskaber som er forbundet med sundheds- eller miljøproblemer.  
Under enkelte af kravene er ikke alle typer af kemikalier omfattet. I disse tilfælde 
er undtagelserne nævnt i kravet.  
 
Kravene til kemikalier og materialer er samlet i kriteriedokumentets bilag 1. Det-
te er fordi at det enten er producenten eller leverandøren som dokumenterer 
disse krav og ikke trykkerierne. Trykkerierne kan se på den Nordiske Tryksags-
portal, hvilke kemikalier og materialer som er kontrollerede. 
 
Bagatelgrænser 
For at det ikke skal medføre en for stor administrationsbyrde for trykkerierne i 
forbindelse med registrering, er der indført nogle bagatelgrænser inden for hver 
kemikalie-/materialekategori, beregnet ud fra det årlige forbrug.  
 
Udover bagatelgrænser for kemikalier og materialer indkøbte/modtagne det se-
neste år, indførte Nordisk Miljømærkning fra 5. generation af kriterierne en ba-
gatelgrænse for ikke kontrollerede gamle kemikalier og materialer. Den ligger på 
5 %, og skal beregnes i forhold til den indkøbte mængde under året indenfor 
hver kategori ud fra Nordisk Miljømærknings skøn af hvor store lagre der er af 
gamle kemikalier ude på trykkerierne. Et gammelt kemikalie/materiale er købt 
før seneste opgørelsesår. Dette betyder at trykkerierne fra 5. generation af krite-
rierne skal kende mængderne af de forskellige typer kemikalier og materialer 
som de har på lager. 
 
Bagatelgrænserne blev strammet fra 5. generation af kriterierne, så mindst 99 
vægt-% indenfor hver kategori af alle kemikalier og materialer indkøb-
te/modtagne under året, som er en del af den færdige tryksag, skal overholde 
kravene. Det vil sige de såkaldte ”produkt-kemikalier/materialer”: trykfarver, to-
ner, blæk, lak, lim, folier til folietryk og kascheringfolier. Grunden til at der står 
modtagne er at trykkeriet i nogle tilfælde får lidt kemikalier som gave. Det kan 
f.eks. ske i forbindelse med installation af en ny trykmaskine.  
 
Bagatelgrænsen på 99 % regnet i vægt svarer i gennemsnit til at maksimalt ca. 
0,01 vægt-% af trykfarverne ikke overholder kravene regnet i forhold til produkti-
onens størrelse på årsbasis. Trykfarve er typisk det kemikalie man bruger mest, 
men for andre kemikalier og materialer er grænsen udtrykt i vægtprocent af pro-
duktionens størrelse hvorfor den er endnu mindre. Dette er baseret på Fred Lar-
sen et al 2009. Data fra omkring år 2000 dækker 11 offsettrykkerier (7 ark, 3 
coldset avistryk, 1 heatset). 
 
Af praktiske grunde er der for trykfarver, lim og lakker ligesom i den tidligere 
generation af kriterierne en alternativ bagatelgrænse på 10 kg for hver kategori.  
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Grunden til at der ikke er den alternative bagatelgrænse for øvrige produktkemi-
kalier/materialer er at de kan forekomme i små mængder, eller at man normalt 
ikke væksler mellem forskellige fabrikater (toner og blæk) og derfor ikke har en 
række forskellige på trykkeriet. Den alternative bagatelgrænse er indført for at 
spare administration for trykkerier med mange kemikalier/materialer i meget små 
mængder. 
 
Til forskel fra den tidligere generation af kriterierne kan man ikke længere regne 
trykfarver, blæk og toner som en samlet kategori. Nordisk Miljømærkning ønsker 
med denne stramning at sikre sig at de digitale trykteknikker også benytter ke-
mikalier som kan overholde skrappe krav.  
 
Stramningen af bagatelgrænserne er sket på baggrund af et generelt ønske om 
at stramme kravene hvor det er muligt. Det er også sket på baggrund af forbru-
gerens forventning om at tryksager fra svanemærkede trykkerier, med eller uden 
svanelogo, er uden eller indeholder så lidt som muligt af kemikalier og materialer 
der ikke overholder kravene.  
 
Øvrige kemikalier kan kategoriseres som proceskemikalier og disse er afvaskere 
og fugtevandstilsætninger samt algemidler og øvrige kemikalier til film- og tryk-
formfremstillingen.  
 
Krav til kemikalier i film- og trykformfremstillingen er nyt i denne generationens 
kriterier og regnes sammen med algemidler som en samlet kategori. Afvaskere 
og fugtevandstilsætninger har hver især fortsat en bagatelgrænse på 5 % af det 
der er købt/modtaget under året. Bagatelgrænsen på 5 % er også valgt for den 
kategori sombestår af gruppen af kemikalier til film- og trykformfremstillingen, 
herunder algemidler.  
 
Niveauet på 5 % er valgt ud fra erfaringer fra tidligere kriterier. Indenkriterierne 
omhandlede hele trykkeriet, var der en bagatelgrænse på 2 % for afvaskere i 
forhold til den totale mængde afvaskere. I forbindelse med at Nordisk Miljø-
mærkning ændrede kriterierne så de gjaldt for hele trykkeriet, var det ikke læn-
gere lige let at undtage visse dele af produktionen. Derfor introduceredes en 
højere bagatelgrænse på 5 % for hver af proceskemikalierne.  
 
For afvaskere og fugtevandstilsætninger blev den absolutte bagatelgrænse på 
10 kg i den tidligere generation af kriterierne ændret til 0,1 kg per ton produkt 
per kategori. Denne grænse er også indført for kemikalier i film- og trykform-
fremstillingen, herunder algemidler. Bagrunden for grænsen på 0,1 kg per ton 
produkt er erfaringer fra licensieringen, hvor trykkerier som både mindsker deres 
forbrug af ikke kontrolleret afvasker og den totale mængde afvasker i nogle til-
fælde straffes. I et eksempel fra licensieringen havde et trykkeri mindsket deres 
absolutte mængde ikke kontrolleret afvasker med knap 60 %, medens den ikke 
kontrollerede andel voksede fra 4 til 7 %, fordi man også havde reduceret den 
totale mængde afvasker. Men ved at relatere en af bagatelgrænserne til ton 
produkt undgår man dette problem.  
 
Baggrunden for at niveauet ligger på 0,1 kg per ton produkt er fundet ved at ob-
servere licensdata.  
 
Den gennemsnitlige mængde ikke kontrolleret afvasker for trykkerier med kun 
arkoffset er 0,15 kg/ton papir. Tallet baserer udelukkende på de trykkerier, der 
brugerafvaskere som ikke overholder kravene.  
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Hvis grænsen på 0,1 kg/ton papirforbrug regnes om til kg/ton produkt ved hjælp 
af gennemsnitlig makulatur for arkoffset fås 0,13. Dette afrundes til 0,1. Tilsva-
rende tal for fugtevandstilsætninger er 0,06 kg/ton.  
 
Kemikalier i film- og trykformfremstillingen, herunder algemidler ligger på samme 
niveau som fugtevandstilsætninger (Larsen et al 2009). Øvrige trykmetoder har 
ikke samme mængder ikke kontrollerede proceskemikalier.  
 
Det har i forbindelse med licensieringen vist sig at årsagen til at et trykkeri har 
haft glæde af en bagatelgrænse oftest er at kemikalier mangler i databasen, 
snarere end at de ikke overholder kravene. For afvaskere har der dog været 
brugt en del, som ikke har klaret kravet til miljøfareklassificering. 
I fremtidige generationer af kriterierne kan det blive aktuelt at vurdere en lavere 
procentgrænse, også for proces-kemikalierne. 
 
Klassificering 
Nordisk Miljømærknings krav til klassificering læner sig op ad myndighedernes 
regler for klassificering, for at udelukke de værste kemikalier på trykkerierne, og 
er ikke ændret siden seneste generation af kriterierne, undtaget eksemplerne 
nedenfor. Kemikalier er i kriterierne defineret som produkter der bruges på tryk-
keriet (enten stoffer eller blandninger), og ikke på indholdsstoffer i produkterne.  
 
Således er det klassificeringsreglerne der afgør hvor meget der kan være af de 
enkelte klassificerede stoffer i produkterne, inden selve produktet bliver klassifi-
ceret. I fremtidige kriterier vil Nordisk Miljømærkning vurdere om krav til klassifi-
cering kan ændres så det gælder på stofniveau.  
 
Reglerne er de ”gamle” direktiver 67/548/EØF (stofdirektivet) og 99/45/EF (præ-
paratdirektivet) med efterfølgende ændringer samt tilpasninger og/eller den nye 
CLP-forordning 1272/2008/EF. Både de gamle og nye regler er omfattet af kra-
vene, da de nye træder i kraft for rene stoffer i en overgangsperiode mellem 
2010-2015. For blandinger træder reglerne først i kraft 2015.  
 
Nordisk Miljømærkning ønsker, i henhold til miljøgiftspolicen at udelukke de 
værste faresætninger (Nordisk Miljømærkning 2007). Disse er de samme som i 
EU Ecolabels ”miljøgiftspolicy” i artikel 6, afsnit 6 i forordningen om Blomsten 
(Europa-parlamentet og Rådet 2010). For at være konsekvent med denne policy 
blev der fra 5. generation af kriterierne tilføjet følgende riskio- og faresætninger 
for ”andre toksikologiske effekter”. 
 
Tabel 7.8b. Nye forbudte R-sætninger og faresætninger i 5. generation af kriterier. 
Forbudte R-sætninger Ordlyd R-sætning CLP fare-

sætning 
R64 i kombination med andre R-
sætninger 

Kan skade børn i ammeperioden H362 

R33 i kombination med andre R-
sætninger 

Kan ophobes i kroppen efter gen-
tagen brug 

H373 

R29 i kombination med andre R-
sætninger 

Udvikler giftig gas ved kontakt 
med vand 

EUH 029 

R31 i kombination med andre R-
sætninger 

Udvikler giftig gas ved kontakt 
med syre 

EUH 031  

R32 i kombination med andre R-
sætninger 

Udvikler meget giftig gas ved 
kontakt med syre 

EUH 032 
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Desuden blev der tilføjet R65 ”Farlig kan give lungeskade ved indtagelse” (H304  
”Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene”) og kombinati-
onssætningen R39-41 (CLP: EUH 070) ”Giftig ved kontakt med øjnene” som en 
konsekvens af miljøgiftspolicyen. Se mere om R65 og undtagelser nedenfor i 
afsnittet om ”Øvrige sundhedsrelaterede effekter”.  
Kombinationssætningen R39-41 findes indtil videre kun i tre stoffer på listen 
over farlige stoffer, der alle er klassificeret med denne kombination (European 
Chemicals Bureau 2007). 
 
Udover de risiko- og faresætninger udelukket på baggrund af miljøgiftspolicen, 
er også sætninger knyttet til sensibiliserende (allergifremkaldende) virkninger 
med sætningerne R42 eller R43 (CLP: H334 eller H317) udelukket, dog med 
undtagelser for visse typer kemikalier. Se mere i afsnittet om Allergi nedenfor.  
 
Klassificering og miljøfarlighed 
Kravet om at kemikalierne ikke må være miljøfareklassificerede er ikke ændret 
siden 4. generation af kriterierne. Grunden til at der er undtagelser for miljøfare-
klassificering for algemidler erfordi Nordisk Miljømærkning helst vil undgå at 
riskere at flytte miljøproblemer. Eksempelvis medfører kravet en stigning for 
transport af vand i fortyndede kemikalier. Derfor er der en undtagelse for alge-
midler, da disse typisk indeholder miljøfareklassificerede stoffer.  
Dog gælder det, at algemidlet ikke må være mere giftigt, end at den anbefalede 
brugsløsning ikke ville kunne miljøfareklassificeres.  
 
Trykfarver, lakker, blæk og toner der er strålningshærdende er også undtaget, 
da visse af dem er miljøfareklassificeret i uhærdet tilstand. I hærdet tilstand vil 
disse ikke udgøre en fare for vandmiljøet. 
 
Klassificering og sundhedsfare 
Kravet om begrænsninger i sundhedsfaremærkede kemikalier er stort set ikke 
ændret siden seneste generation af kriterierne og gælder typisk dem som EU 
enten har tildelt eller i henhold til reglerne skal forsyne med risikosætninger der 
indikerer at kemikaliet har dødelige/alvorlige skadevirkninger, eller kroniske ef-
fekter såsom kræftfremkaldende, mutagent eller reprotoksisk (de såkaldte CMR-
effekter). De få ændringer dette indebærer  er sammenfattet ovenfor i afsnittet 
om klassificering.   
 
Klassificering for CMR-effekter 
Når det gælder CMR-effekterne er alle R-sætninger udelukket, uanset om der er 
tale om en kategori 1, 2 eller 3 CMR-effekt. Udover en sikkerhed for slutbruge-
ren giver udelukkelsen af de sundhedsskadelige kemikalier en større sikkerhed 
for godt kemisk arbejdsmiljø. Kravet vil blandt andet udelukke brug af kemikalier, 
som har et indhold af mere end 0,1 % bensen, da bensen er klassificeret som 
kræftfremkaldende.  

Toluen er klassificeret med bl.a R63 Rep 3 (Mulighed for skade på barnet under 
graviditeten) og R48/20 (Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved 
indånding). Disse faresætninger er begge forbudte i henhold til klassificerings-
kravene. Toluen er dog tilladt i trykfarver og afvaskningsmidler til dybtryk, da det 
ikke kan substitueres der. Forsøg har været gjort med vandbaseret dybtryk, men 
disse medførte stigende problemer med afsværtningen i genanvendelsespro-
cessen (Hofman 2001, s. 6).  
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I kompensation for denne undtagelse har Nordisk Miljømærkning indført et nyt 
krav om at en minimums andel af alt brugt toluen skal recirkuleres (se afsnit 
7.14). 

I forbindelse med fremstillingen af dybtrykcylindre bruger man kemikalier med 
kobbersulfat til at opbygge et lag med kobber på cylinderen, som man kan gra-
vere trykbilledet i. Kemikalierne som indeholder kobbersulftat er klassificerede 
med R50/53 (Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uøn-
skede langtidsvirkninger i vandmiljøet). Denne kobberproces er en central del i 
fremstillingen af trykformen i dybtryk og kan ikke substitueres. Derfor er disse 
kemikalier undtaget.  

For at få en hård og holdbar overflade på dybtrykcylinderen som kan klare at 
trykke store oplag uden udskiftning, foretager man en forkromning i forbindelse 
med fremstillingen af cylinderen. Kemikalier som indeholder kromtrioxid til brug i 
forkromningen er klassificerede med R62 Rep 3 (Mulighed for skade på for-
plantningsevnen), R45 Carc 1 (Kan fremkalde kræft), R46 Mut 2 (Kan forårsage 
alvorlige genetiske skader), R24/25 (Giftig ved hudkontakt og indtagelse),  
R48/23 (alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding) og 
R42/43 (Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden). 
Kemikalier som indeholder kromtrioxid i cylinderfremstillingen er undtaget klassi-
ficeringskravet, da det er centralt for at kunne trykke meget store oplag og kan 
ikke substitueres.  

I kompensation for undtagelserne vedrørende kobbersulfat og kromtrioxid har 
Nordisk Miljømærkning indført et krav om en maksimumsgrænse for udledning 
af kobber og krom til vandafløbet, samt en maksimumsgrænse af kromudledning 
for luft. Kravet er taget fra EU Ecolabels kriterier for tryksager (se afsnit 7.14). 

Ifølge Statistisk Sentralbyrå blev der brugt knapt 300 ton CMR-stoffer i Norge i 
2003 (Aasestad 2005). Den største mængde af disse var fremkaldervæsker til 
filmfremkaldelse. Stofferne i sådanne fremkaldevæsker er svære at substituere 
(se baggrundsdokumentet for Nordisk Miljømærknings kriterier for fotofremkal-
delse). Desuden er det Nordisk Miljømærknings vurdering, at forbruget af frem-
kaldevæsker hos trykkerierne mindskes meget i takt med, at man indfører CTP-
teknologien. Det er ikke helt klart, hvorvidt mængden på 300 ton også omfatter 
andet brug end den hos trykkerierne.  
 
Ifølge undersøgelsen bliver der kun brugt 4 % ”andre produkter” (end fremkal-
devæskerne) med CMR-effekt. Statistisk Sentralbyrå rapporterer også, at akut 
giftige kemikalier og kemikalier med andre kroniske effekter end CMR bruges i 
et meget lille omfang. Nordisk Miljømærkning forventer derfor ikke store effekter 
på baggrund af dette krav. Kravet skal derfor mest ses som et opfangningskrav.   
 
Klassificering og allergi 
Nordisk Miljømærkning indførte fra 5. generation af kriterierne et generelt forbud 
mod allergifremkaldende kemikalier med sætningerne R42 eller R43 (CLP: 
H334 eller H317). Ifølge undersøgelsen nævnt ovenfor  er forbruget af allergi-
fremkaldende kemikalier næsten lige så stort som forbruget for dem med CMR-
effekter. Undersøgelsen angiver ikke præcis hvilke kemikalier det er, men angi-
ver at de sundhedsfarlige kemikalier som der bliver brugt flest af generelt set, er 
trykfarver, fugtevandstilsætninger og fremkaldervæsker.  
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Der findes dog en del kemikalier som typisk er allergiklassificerede på grund af 
deres natur. Derfor er substitution ikke umiddelbart mulig og følgende er derfor 
undtaget: 

• strålningshærdende UV-farver/toner/blæk og lakker 
• 2 komponent lime (f.eks. PUR) 
• algemidler og fugtevandstilsætninger som i henhold til producentens an-

befalede dosering skal fortyndes så meget, at brugsløsningen ikke skulle 
kunne klassificereres 
 

Allergifremkaldende 2-komponentlime eller UV-farver/toner/blæk og -lakker er 
relevant at undtage, fordi de hærdes i produktionsprocessen og derved ikke 
længere har en allergifremkaldende virkning, så længe hærdeprocessen foregår 
i henhold til producentens anbefalinger og i henhold til arbejdsmiljømyndighe-
dernes regler.  
 
Algemidler og fugtevandstilsætninger indeholder typisk konserveringsmid-
ler/biocider, som udover at være allergifremkaldende ofte også er miljøfareklas-
sificeret (fx Kathon). Disse biocider er nødvendige for funktionen af disse midler 
og kan ikke umiddelbart substitueres. Hvis brugsløsningen er så tynd at den ikke 
skulle klassificeres, hvis den var omfattet af reglerne, er der meget lille risiko for 
allergifare på trykkeriet.  
Nordisk Miljømærkning har ikke kendskab til at der skulle være store mængder 
øvrige kemikalier som er allergifremkaldende, og derfor skal kravet ses som et 
opfangningskrav som forhindrer, at nyudviklede kemikalier eventuelt skulle klas-
sificeres som allergifremkaldende. 
 
Klassificering og øvrige sundhedsrelaterede effekter 
Fra 5. Generation af kriterierne er R65 forbudt (CLP: H304 ” ”Kan være livsfar-
ligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene” se ovenfor under klassificering). 
R65-sætningen er almindelig på mineraloliebaserede afvaskere. 
 
Selvom trykfarver indeholder store mængder mineralolie, er trykfarver mærket 
med R65 meget begrænset, da der skal være over 10 % og samtidig skal pro-
duktet være tyndtflydende (dvs. have lav viskositet). Selvom branchen i mange 
år har arbejdet med at indføre vegetabilske afvaskere, har det vist sig at være 
svært, da der bliver for meget fedtet hinde tilbage med de vegetabilske afvaske-
re. Nordisk Miljømærkning har derfor indtil videre undtaget afvaskere for kravet 
om R65. 
 
Særlig problematiske indholdsstoffer 
For at supplere kravet om forbudte klassificeringer er der en række kemiske 
stoffer, som ikke må tilsættes kemikalierne. Fra 5. generation af kriterierne gæl-
der kravet også kemiske stoffer som er tilsat materialerne. Der kan findes stof-
fer, som ikke er tilsigtet i de kemiske produkter eller materialer, trykkeriet bruger, 
såsom forureninger eller rester fra produktionsprocessen. Disse er ikke omfattet 
af kravet, selvom de har de egenskaber som Nordisk Milømærkning ønsker at 
forbyde.  
 
Kravet til særlig problematiske indholdsstoffer er delt op i en sektion med navn-
givne stoffer eller stofgrupper, og fra 5. generation af kriterierne er en sektion 
som omhandler stoffer defineret ud fra nogle særlig problematiske egenskaber.  
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I et nyere tysk studie har man undersøgt migration af mineralolier, herunder  
aromatiske forbindelser, fra trykte fødevare-emballager af karton til fødevarer. 
Specielt tørre fødevarer med stor specifik overflade indeholdende fedt og med 
lang holdbarhed er i risikozonen. Mistanken er at kilden mineralolier indeholden-
de disse aromatiske forbindelser og bruges i trykfarver, hvilket ender i en karton 
der er lavet af genbrugspapir. Derfor ville det være relevant at begrænse mine-
ralolier med en aromatisk fraktion i papirgenbrugscyklen (Vollmer et al 2011).  
 
For at garantere en vis kvalitet benytter leverandører af trykfarver til den grafiske 
branche specifikationer/retningslinjer for mineralolier udgivet af CEPE (Euro-
pean Council of the Paint, Printing Ink and Artist’s Colours), hvilket bygger på 
negativlister af kræftfremkaldende urenheder (Møller 2011).  
 
Leverandørerne bruger også specifikationer af carbon black-pigment: der må 
maksimalt være en toluenekstraherbar andel på 0,15 % og indhold af benzo-α-
pyren må maksimalt være 250 ppb for trykfarver til fødevareemballager (Møller 
2011).  
 
Nordisk Miljømærkning vil overveje krav i kommende revisioner for at minimere 
risiko for at problematiske aromatiske forbindelser kan havne i materialer lavet 
af genbrugspapir.   
 
Alkylphenoletoxylater 
Kravet omfatter et forbud med alkylfenoletoxylater eller derivater af disse.  
 
Eksempler på disse stoffer er fundet i lime og i afvaskningsmidler, og de er også 
forekommet i trykfaver til vandbaseret flexo (Fred Larsen et al 2002). Da der er 
et stort politisk ønske i Norden, bl.a. på den danske liste over uønskede stoffer, 
for at få disse stoffer ud af kredsløbet, er det som i tidligere generationer af krite-
rierne valgt at forbyde disse stoffer generelt. Nogle af disse stoffer er opført på 
EU’s liste over hormonforstyrrende stoffer: nonylphenolethoxilat, CAS: 9016-45-
9, nonylphenoldiethoxilat, CAS: 20427-84-3 og nonylphenolnonaethoxilat, CAS: 
14409-72-4 (DHI-study).   
 
Der findes også alkylphenolethoxilater på listen, hvor der endnu ikke er tilstræk-
kelige data for hormonklassificering, fx octylphenolethoxilate (CAS: 1322-97-0). 
Derfor har Nordisk Miljømærkning valgt at holde fast i et generelt forbud på bag-
grund af en analogibetragtning.  
 
EDTA 
EDTA kan mobilisere tungmetaller fra sediment da den har en meget stærk 
kompleksdannende evne (Miljøstyrelsen 1989). EDTA er fundet i enkelte 
heatsetfarver for at forhindre dannelsen af kalk og derved dårlig trykkvalitet. Dog 
har det vist sig at være muligt at substituere denne kompleksdannere. EDTA er 
også fundet i  afvaskere til vandbaseret flexo (Fred Larsen et al 2002).  
 
I EU’s risikovurdering af stoffet er der fokus på EDTA i papirfremstillingen. EU-
kommissionen foreslår i sin kommunikation 2006/C 90/04 at tage hånd om ED-
TA i miljømærkekriterier for papirprodukter.  
 
Grunden til dette er, at der er bekymringer for stoffets miljøeffekter på baggrund 
af eksponering fra papirproduktionen og udledninger i forbindelse med genvin-
ding af EDTA-holdigt affald.  
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Natrium- og calciumhypochlorit 
Natrium- og calciumhypochlorit er på den danske liste over uønskede stoffer da 
der er risko for dannelse af organiske chlorforbindelser (Miljøstyrelsen 2010). 
Hypochlorit er tidligere fundet i afvaskere til serigrafi (Fred Larsen 1998).  
 
Selvom denne trykmetode ikke længere er omfattet at kriterierne, opretholder 
Nordisk Miljømærkning forbuddet, da det er et meget almindeligt rengørings-
middel, som eventuelt også skulle kunne bruges i andre trykkerier.  
 
Poly- og perflourerede alkylerede forbindelser 
Det tidligere brugte begreb ”PFOS relaterede stoffer” blev i 5. generation af kri-
terierne modificeret til ”Poly- og perflourerede alkylerede forbindelser”, for at 
fange en bredere gruppe af denne type problematiske forbindelser. Her er de 
mest studerede og mest kendte PFOS og PFOS relaterede forbindelser nu for-
budte og produceres ikke mere (Astrup Jensen et al 2008).  
 
Nordisk Miljømærknings definition af denne gruppe stoffer adskiller sig fra 
OECD’s, idet definitionen er lidt bredere (Nordisk Miljømærkning 2010b).  
 
De poly- og perflourerede alkylerede forbindelser nedbrydes til de meget stabile 
PFOS (Perfluorooktansulfonat-forbindelser) og PFOA (Perfluoroktansulfonatsy-
re-forbindelser) og lignende beslægtede stoffer.  
 
Disse stoffer findes overalt på kloden, lige fra de store oceaner til arktiske egne. 
PFOS er blandt andet fundet i isbjørne, fugle og fisk samt i deres æg. Disse 
stoffer er persistente og optages let i kroppen. Desuden indvirker stofferne i 
stofgruppen på de biologiske processer i kroppen og mistænkes for både at ha-
ve hormonforstyrrende og kræftfremkaldende egenskaber (Miljøstyrelsen 
2005a).  
 
Et kendt eksempel på forekomst af perfluorerede stoffer eller PFOS-relaterede 
stoffer er som fedt-tæt (eng: grease proof) tilsætningsstof i papirposer til mikro-
bølgeovns-popcorn (Astrup Jensen et al 2008, s. 98). Desuden var der et ek-
sempel på at fluoreret voks (CAS 9002-84-0) blev brugt i trykfarver for at beskyt-
te overfladen og gøre den jævnere. Ifølge den danske Miljøstyrelses undersø-
gelse om alternativer til PFOS har erstatning fundet sted indenfor maling og lak 
området (Miljøstyelsen 2005a). PFOA og PFOS er med på den danske liste så-
vel som den norske liste over uønske stoffer (Miljøstyrelsen 2010 og Miljøstatus 
2011). I en nyere undersøgelse af 74 prøver af papir og karton til emballering af 
rugbrød, kager, popcorn, sandwich, müsli, frossen mad, fast food osv. var der 
polyfluorinerede overflade aktive stoffer (PFS) i 57 % af prøverne (Trier 2011). 
Ifølge samme undersøgelse findes der faktisk alternativer til disse stoffer på 
markedet.  
 
Tidligere reguleredes PFOS i begrænsningsdirektivet (76/769/EEG), men det 
ophørte med at gælde fra den 1. juni 2009. Begrænsningerne, som tidligere 
fandtes for PFOS i direktivet, findes nu i stedet i bilag XVII punkt 53 til Reach-
forordningen (1907/2006). PFOS (perfluorooktansulfonat) må ikke anvendes på 
markedet i halvfabrikata af produkter, varer eller dele af dem, hvis koncentratio-
nen af PFOS er lige med eller højere end 0,1 vægtprocent. Men der er en række 
undtagelser, bl.a. er lysfølsom belægning af film, papir eller trykplader undtaget. 
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Stoffer som er fjernet fra listen over særlig problematiske stoffer 
NTA var på den danske liste over kræftfremkaldende stoffer (Arbejdstilsynet 
2002). Fra 5. generation af kriterierne blev kravet til særlig problematiske stoffer 
udvidet til at gælde alle CMR-stoffer og derfor blev NTA fjernet fra kravet som 
selvstændigt stof, da stoffet var blevet klassificeret som Carc3 (Miljøstyrelsen 
2010).  
 
Fra 5. generation af kriterierne er LAS fjernet fra kriteriernes forbud mod særlig 
problematiske stoffer. Stoffet er nemlig blevet fjernet fra listen over uønskede 
stoffer fordi de ændrede forbrugsmønstre gjorde at der ikke længere er så store 
problemer i affaldskredsløbet, og at yderligere data viste at stoffet ikke var så 
problematisk som tidligere antaget.  
I Norge er stoffet imidlertid fortsat i fokus og er et af de stoffer som det norske 
Miljøgiftsutvalget har undersøgt i sin rapport om hvordan miljøgifter som udgør 
en trussel for sundhed og miljø kan begrænses (Miljøgiftsudvalget 2010). 
 
Substances of very high concern (SVHC) og CMR-stoffer 
Fra 5. generation af kriterierne er der som nævnt indført forbud mod stoffer, som 
har visse særlig problematiske egenskaber, dvs. forbuddet gælder generelt for 
alle indholdsstoffer der har disse egenskaber. Denne skærpning af kravet byg-
ger på det man kalder Substances of Very High Concern (SVHC) i EU’s kemika-
lielovgivning (REACH-forordningen 1907/2006/EF).  
 
Nordisk Miljømærkning vurderer, at de store leverandører allerede i flere år har 
gået udenom denne type stoffer ved hjælp af substitution og at kravet derfor 
mest skal ses som et opfangningskrav. Blandt andet har den europæiske tryk-
farverelaterede industri gennem flere år arbejdet med EuPIA Exclusion List, hvor 
bl.a. CMR-stoffer med kategori 1 og 2 er forbudte (EuPIA 2007).   
 
Konkret drejer forbuddet med SVHC-stoffer sig om stoffer, som opfylder kriteri-
erne i artikel 57 i REACH-forordningen med en enkelt modificering, hvor Nordisk 
Miljømærkning udvider kriterierne, således at kravene omfatter flere end dem 
som REACH kategoriserer som Substances of Very High Concern. Desuden har 
Nordisk Miljømærkning refereret til officielle lister med stoffer, som opfylder krite-
rierne for at gøre det lettere at vurdere om kravet bliver overholdt:  
 

1) Kræftfremkaldende/mutagen/reproduktionstoksisk (CMR)-stoffer i kate-
gori 1 eller 2. Desuden er CMR-stoffer i kategori 3 også omfattet, selvom 
de ikke regnes som SVHC-stoffer.   

2) PBT-stoffer (persistente, bioakkumulerende og toksiske) og eller vPvB-
stoffer (meget persistente og meget bioakkumulerende) i henhold til kri-
terierne i Bilag XIII i REACH (forordning 1907/2006/EF).  

3) Stoffer som anses for at være hormonforstyrrende eller potentielt hor-
monforstyrrende i henhold til EU’s rapporter og lister om hormonforstyr-
rende stoffer.  

Stoffer som er opført på EU’s kandidatliste og som ikke opfylder kriterierne herover i punkt 1-
3.  

  
 Listerne som er nævnt herover kan ændres i kriteriernes gyldighedstid. Toluen 

er undtaget kravet om særlige problematiske stoffer af samme årsag som at 
toluenbaserede afvaskere og trykfarver er undtaget kravt om klassificering. Det 
er også af samme grund at kromtrioxid er undtaget kravet om særlig problemati-
ske stoffer. Men se krav om begrænsninger af udledninger for at kompensere 
for disse undtagelser  (afsnit 7.14). 
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De stoffer som restriktionerne gælder, er dem der har eller skal tildeles en risi-
kosætning der angiver at kemikaliet er kræftfremkaldende, mutagene eller re-
produktionstoksiske (såkaldte »CMR-virkninger«) i henhold til EU-klassificerings 
lovgivning. Alle kemikalier med CMR R-sætninger er udelukket, uanset om de 
dækker kategori 1, 2 eller 3 CMR-effekter. 
 
CMR kategori 3 i henhold til den gamle kemikalielovgivning er også med, selv-
om det ikke anses for et stof af ”Very High Concern”. Det er baseret på Nordisk 
Miljømærknings strenge politik for miljøgiftige kemikalier (Miljøgiftspolicy for 
Nordisk Miljømærkning, behandlet af NMN juni 2007). Vurderingen er, at trykke-
rier for det meste undgår disse stoffer i kemikalier og materialer allerede. Desu-
den giver det retningslinjer for hvilke stoffer kemikalieleverandørerne bør undgå 
ved udformningen af nye produkter. 

 
Udelukkelse af stoffer der er skadelige for sundheden, vil minimere eventuelle 
sundhedsmæssige problemer i forbindelse med brugen af produktet Derudover 
vil det også forbedre det kemiske arbejdsmiljø under fremstillingen af produktet 
 
For at gøre det lettere at bruge kriterierne, både for producenter af kemikalier og 
materialer der leveres til trykvirksomheder, tilføjede Nordisk Miljømærkning et 
link til Det Europæiske Kemikaliekontor's database. 
 
Denne database indeholder retligt bindende og anbefalede klassificeringer af 
stoffer i EU: http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=cla 

 
Et eksempel på et CMR-stof, der anvendes i trykfarver, er hydroquinon. Hydro-
quinon anvendes som antioxidant i oxiderende trykfarver og er klassificeret R40 
(Car 2) blandt andre R-sætninger. Stoffet har været et kendt kræftfremkaldende 
stof i nogen tid, og det har været muligt at erstatte. 
 
PBT og vPvB-stoffer 
Stoffer som opfylder, eller stoffer som danner andre stoffer som opfylder PBT- 
eller vPvB-kriterierne, findes på European Chemical Bureaus hjemmeside: 
http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=pbt 
Denne liste havde i 2010 mere end 60 stoffer, som man havde besluttet ikke 
opfylder kriterierne for PBT eller vPvB og mere end 20 stoffer under evaluering. 
Dette indikerer, at mange stoffer, der oprindeligt var mistænkt PBT-eller vPvB-
stoffer viste sig ikke at have disse egenskaber efter endt evaluering. Derfor er 
det kun stoffer som opfylder kriterierne for PBT og/eller vPvB-egenskaber som 
indgår i kravet. Stoffer som er udskudte eller under evaluering anses derfor ikke 
for at have PBT- eller vPvB-egenskaber.  
 
De fleste af de kemikalier, der opfylder kriterierne for PBT-eller vPvB-stoffer, vil 
også blive klassificeret som farlige for miljøet. Men PBT-og vPvB kriterier går ud 
over klassificeringens kriterier. Hvis den langsigtede toksicitet (NOEC, No Effect 
Concentration) er meget høj, kan stoffet opfylde betingelserne for PBT klassifi-
kation. 
 
Der findes fx en række pigmenter, som har været under mistanke for at være 
PBT- eller vPvB-stoffer (Pedersen 2004). De kortlagte stoffer har senere vist sig 
ikke at være PBT eller vPvB, i henhold til ECB (Pigment yellow 83, Pigment yel-
low 14, Pigment yellow 13, Pigment orange 13 og C9-C12-iso-alkaner).  
 

 

http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=cla
http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=pbt
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Hormonforstyrrende stoffer 
Kravet om hormonforstyrrende stoffer er baseret på EU's gennemførelse af en 
EF-strategi for hormonforstyrrende stoffer. Denne dækker en række stoffer der 
mistænkes for at forstyrre hormonsystemet hos mennesker og dyr. I sjældne 
tilfælde har nogle vaskemidler indeholdt ftalater, som er endocrine stoffer.  
Typiske eksempler på ftalater der er hormonforstyrrende er fx DEHP, BBP, 
DBP, DINP og DNOP. 

 
Forbuddet mod hormonforstyrrende ftalater blev fra 5. generation af kriterierne 
udvidet til at gælde alle hormonforstyrrende stoffer i henhold til EU’s lister og 
ikke kun ftalaterne.  

 
EU har en såkaldt priority-list med stoffer som har været omfattet af en vurdering 
af hormonforstyrrende effekter, og som danner grundlag for Nordisk Miljømærk-
nings krav. Listen er et resultat af flere tidligere studier og er fra september 
2007. Den opdaterede prioriteringsliste fra 2007 indeholder 428 stoffer og er 
medtaget på liste L i "den endelige rapport fra DHI-undersøgelsen" på EU hor-
monforstyrrende stoffers hjemmeside. Listen findes on the EU Endocrine Dis-
rupters hjemmeside:  
http://ec.europa.eu/environment/endocrine/strategy/substances_en.htm 
 
Listen omfatter stoffer som er bevist hormonforstyrrende (194) stoffer der be-
tragtes som potentielt hormonforstyrrende (125), og stoffer der oprindeligt var 
under mistanke. Listen er åben og kan ændres. Efterhånden som nye oplysnin-
ger kommer til frem, kan kemikalier enten fjernes fra eller føjes til listen. 

 
Nordisk Miljømærkning udelukker stoffer i kategori 1 og 2. Det er kategorier, 
som viser hormonforstyrrende effekt eller potentiale for hormonforstyrrende ef-
fekt. Der er ikke forbud mod stoffer i kategori 3a, da de ifølge studierne bag 
kandidatlisten ikke har hormonforstyrrende effekt (23 stoffer på listen). 86 stoffer 
er i kategori 3b, hvor der endnu ikke er videnskabelig grund eller mistanke for at 
stoffet har hormonforstyrrende effekt. Hvis det viser sig, at disse stoffer er hor-
monforstyrrende og får en kategori 1 eller 2 vil det betyde, at stoffet ikke må 
indgå i kemikalier og materialer, som skal bruges i svanemærkede trykkerier.  
 
Kascheringsfolier og folier til folieprægning 
Kascheringsfolier og folier til folieprægning er underlagt kravet om maksimalt 
100 ppm tungmetaller ligesom trykfarverne og fra 5. generation af kriterierne er 
også kravet om særlig problematiske indholds-/tilsætningsstoffer underlagt det-
te. Metalfolier var i de første generationer af kriterierne ikke omfattet af tungme-
talkravet. 
 
Eventuelle lime, der sidder på kascheringsfolier og folier til folieprægning, er 
underlagt kravene til kemikalier på lige fod med andre lime trykkeriet bruger. 
Dog er der den forskel, at de af praktiske årsager bliver kontrolleret sammen 
med kacheringsfolien og ikke skal regnes som selvstændig lim i pointopgørel-
sen.  
 
I 5. generation af kriterierne blev der indført et forbud mod halogeneret plast (fx 
PVC) i kascheringsfolier til tryksager af papir, da der findes gode alternativer til 
f.eks. PP (polypropylen). Baggrunden for forbuddet fremgår af afsnit 7.10. Nor-
disk Miljømærkning har oplevet at svanemærkede trykkerier uden problemer har 
udskiftet deres PVC-folier til andre materialer, uden at det har medført stigende 
omkostninger, selvom det tidligere kun var et krav i svanemærkede tryksager. 
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Det har også vist sig at visse PVC-kascheringsfolier kan indeholde over 100 
ppm af de forbudte tungmetaller. 
 
Specifikke krav til tungmetaller og aromatiske aminer 
Selvom de nye krav til særlig problematiske indholdsstoffer sandsynligvis fanger 
mange af de problematiske tungmetaller og aromatiske aminer, er kravet til dis-
se stofgrupper beholdt. Grunden er at kravene til tungmetaller og aromatiske 
aminer også fanger eventuelle forureninger og stoffer, hvilket fraspalter mindre 
stabile indholdsstoffer. 
 
Tungmetaller, der forekommer i pigmenter, er oftest skadelige og bør derfor i så 
høj grad som muligt udelukkes fra stofkredsløbet. Derfor er forureninger fra de 
værste tungmetaller (bly, kadmium, kviksølv og krom med oxidationstrin 6) lige-
som i de tidligere generationer af kriterierne stærkt begrænset, ved at der er sat 
en grænse på maksimalt 100 ppm i trykfarver, herunder metalfarver i blæk og i 
tonere. Nordisk Miljømærkning vurderer, at disse tungmetaller allerede er udfa-
set og kravet skal derfor mest ses som et opfangningskrav.  
  
Dette krav minimerer muligheden for, at disse tungmetaller forekommer i af-
faldskredsløbet. De stammer fra emballagedirektivet 94/62/EF og trådte i kraft i 
2001. I direktivet gælder kravet for emballager eller emballagekomponenter, og 
grænseværdien omfatter det totale indhold af de nævnte metaller. 
 
Kravet om maksimalt indhold af aromatiske aminer i trykfarver, toner og blæk 
blev indført i seneste generation af kriterierne på baggrund et norsk studie, hvor 
aromatiske aminer i trykfarver mistænkes for at kunne sættes i forbindelse med 
en højere risiko for blærekræft blandt trykkeriarbejdere (Bye 2005).  
Aromatiske aminer kan fraspaltes fra visse mindre stabile azo-forbindelser. Azo-
forbindelser bruges i azofarvermidler, som omfatter både farvestoffer og azo-
pigmenter. Der kan også forekomme aromatiske aminer, som rester fra produk-
tionen af farvemidlerne. I en dansk officiel miljøvejledning for Azofarvestoffer 
står der at azo-farvemidler bruges i form af azo-pigmenter i trykfarver.  
Ifølge vejledningen er stofferne stabile og kommer ikke i hudkontakt. Det er der-
for ikke omfattet af problemstillingerne relateret til azo-farvestoffer i tekstiler (Mil-
jøstyrelsen 2005b).  
Kravet blev alligevel indført med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet og er 
baseret på en europæisk vejledning fra Europarådet.  
Denne bliver brugt for at sikre sundhed ved brug af farvemidler i plasticmateria-
ler, der kommer i kontakt med fødevarer (Europarådet 1989). Kravniveaut er 
ifølge vejledningen sat sådan at hvis en eventuel migration forekom ved normalt 
brug af disse stoffer til fødevarer, vil dette ikke være toksikologisk signifikant.  
 
I Kommissionens direktiv om plastmaterialer og –genstande, hvilket er bestemt 
til at komme i berøring med levnedsmidler (2002/72/EF), er grænseværdien ikke 
sat i forhold til  indhold af aromatiske aminer i selve farvestoffet, men til indhold 
af aromatiske aminer i levnedsmidlet, som har været i kontakt med farvestoffer 
brugt til plastmaterialet. Der er en grænse på 0,02 mg/kg levnedsmiddel for pri-
mære aromatiske aminer. 
 
I REACH findes azofarvemidler som kan fraspalte 22 navngivne aromatiske 
aminer på Restricted Substances List RSL (findes i Annex XVII).   
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Begrænsningen gælder for indhold over 30 ppm af disse aminer i færdigvaren 
eller farvede komponenter i den tekstil- og lædervarer som kommer i kontakt 
med huden. REACH-begrænsningerne erstatter det tidligere Azofarve-direktiv 
(2002/61/EF). 

7.9 Krav til selvklæbende lim (O6) 
Trykkeriet skal have dokumentation for, at selvklæbende lime ikke skader gen-
anvendelsesprocessen. Kravet er nyt i 5. generation af kriterierne og valgt fordi 
Nordisk Miljømærkning ønsker at mindske ressourcebehovet gennem genvan-
vendelse.  
 
Kravet har været med i tidligere kriterier for kuverter, og er derfor relevant at 
tage med i trykkerikriterierne, nu da kuvertkriterierne er slået sammen med dis-
se. Der er således indført et generelt krav til selvklæbende lime om at disse lime 
ikke skader genanvendelsesprocessen. Dette er et krav som fandtes i de tidlige-
re kuvertkriterier.  
 
I 5. generationens trykkerikriterier er testkravene specificeret, så at dette skal 
vises i henhold til testmetoden INGEDE Method 12: ”Assessing the Recylability 
of Printed Products – Testing of fragmentation behaviour of adhesive applicati-
ons”, fra juni 2009 eller senere udgaver.  
 
Nordisk Miljømærking kræver et resultat på mindst 51 point i henhold til Euro-
pean Recovered Paper Council ERPC´ pointsystem. Desuden skal testen være 
udført på en repræsentativ type af kuverter.  
Testmetoder som en kompetent og uafhængig tredjepart kan bekræfte er tilsva-
rende INGEDES og ERPC´s metoder, hvilket også kan bruges. 
 
Ifølge Putz et al 2004 findes der eksempler på selvklæbende lime som ikke ska-
ber problemer i genanvendelsesprocessen og som opfylder INGEDES krav.   
 
Eventuelle selvklæbende lime, som kun bruges på kascheringsfolier, til opklæb-
ning eller etiketter og klistermærker, er ikke omfattet af kravet.  
Kacherede tryksager kan alligevel ikke genanvendes, men fjernes i den mekani-
ske sortering i genanvendelsesprocessen. Skilte, hvor man har fæstnet et bille-
de/tekst ved hjælp af opklæbning, havner enten ikke eller meget sjældent i gen-
anvendelsesprocessen, da de ofte er lavet af andet materiale end papir (plast, 
træ, metal).  
 
Etiketter og klistermærker bliver ikke indsamlet med henblik på genanvendelse, 
men kan sidde på tryksager, som går til genanvendelse. Disse kan fjernes me-
kanisk på samme måde som kascherede tryksager.  
 
Selvklæbende lim hedder PSA (pressure sensitive adhesives) på engelsk. Det 
betyder, at det kan klæbe ved et meget let tryk og at der ikke er behov for hver-
ken vand, opløsningsmiddel eller varme. De bruges f.eks. til selvklæbende eti-
ketter, tape og selvklæbende kuverter.  
 
Selvklæbende lim giver problemer, da de danner de såkaldte ”stickies” i genan-
vendelsesprocessen. Begrebet stickies bruges for forskellige grupper af forure-
ninger, som danner klæbrige aflejringer. Stickies årsager dels kvalitetsproblemer 
af det færdige papir i form af bl.a. hul, pletter og mindskning af mekanisk over-
fladestyrke og dels procesproblemer i form af lange afbrydelser. Se mere om 
genanvendelse i afsnittet nedenfor. 
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7.10 Krav til plastemballager og kacheringsfolier (O7) 
Kravet om at der ikke må være PVC i emballager, er udvidet til at gælde alle 
tryksager på trykkeriet. Der er indført et nyt krav om, at der ikke må være PVC i 
kacheringsfolier, som bruges til papirtryksager. Kravene til begrænsning af PVC 
er valgt på baggrund af Nordisk Miljømærknings mål om at minimere problemer i 
affaldskredsløbet.   
 
Kravet om at materialer til emballagen til svanemærkede tryksager ikke må be-
stå af kloreret plast (PVC) gjaldt tidligere kun for svanemærkede tryksager, men 
er nu udvidet til at omfatte al plastemballage trykkeriet bruger til at emballere 
sine tryksager og til al kacheringsfolie brugt til tryksager af papir på trykkeriet. 
Dette fordi der findes alternativer som fungerer.  
 
Kravet gælder ikke for tryksager til brug i særligt krævende miljøer, fx til uden-
dørs brug,  brugsanvisninger eller manualer i et bilværksted, da det i disse til-
fælde er svært at substituere PVC. Disse undtagelser gælder dog ikke tryksager 
som skal svanemærkes (se afsnit 7.27). 
 
Der findes uønskede stoffer i PVC-plast. som kan påvirke både miljø og sund-
heden negativt i affaldskredsløbet. Problemets årsag er specielt halogener som 
Cl (klor). Dette stof kræver omfattende rensningsteknologi i forbrændingen og 
medfører store mængder restprodukt, som går til deponi. Mange tilsætnings-
stoffer i PVC er forbundet med miljø- og sundhedsproblemer.  
Dette gælder forbindelser baseret på metallerne bly (Pb), cadmium (Cd), tin 
(Sn), kviksølv (Hg) og ftalaterne. Produktion af PVC er også problematisk, da 
det fører til emissioner af miljøproblematiske stoffer som kommer fra produktio-
nen og fra forbrænding af PVC-holdigt affald. Affaldsbehandling af PVC er også 
problematisk, da forbrændning af PVC generer store mængder problematisk 
restaffald. I Danmark betragtes PVC derfor som et unøsket materiale i affalds-
forbrændingen (Miljø- og Enerigministeriet 1999). 

7.11 Point for type kemikalier (P3-P6) 
Trykkeriet kan opnå op til 20 point for brug af forskellige typer kemikalier på 
baggrund af kemikaliernes iboende egenskaber, såsom egnethed for genan-
vendelse, hvorvidt de er vandbaserede eller vegetabilsk baserede osv. Anven-
des der flere forskellige typer, bliver pointantallet en vægtet del af de typer der 
anvendes på baggrund af indkøbte mængder. 
 
I forhold til seneste udgave af kriterierne, er der ændret på nogle point for gen-
anvendelse, bl.a. får tør toner samme point for genanvendelse som almindelige 
trykfaver. Til gengæld har våd toner, blæk og vandsbaseret trykfarve fået lavere 
point for genanvendelse end tidligere.  
 
Nordisk Miljømærkning har samlet data og beregnet et markedsgennemsnit for 
point på de forskellige parametre under point for type af kemikalie for hver enkelt 
trykmetode i bilag 1. Summen af markedsgennemsnittet for disse og andre pa-
rametre plus et samlet point-tillæg udgør en trykmetodes pointgrænse for at 
opnå licens (se afsnit 7.24). 
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Kemikalier i trykkeriet har stor indflydelse på tryksagens livscyklus, både miljø-
mæssigt og sundhedsmæssigt (se afsnit 6) og derfor har Nordisk Miljømærkning 
indført point baseret på kemikalievalget for at signalere de miljø- og sundheds-
mæssigt bedre alternativer. Valg af kemikalier er også noget som trykkerierne 
har stor mulighed for at påvirke. Se også afsnit 7.8 om krav til kemikalier. 
 
Trykfarver, lakker, toner og blæk (P3) 
Her kan man få op til 12 point afhængig af en kombination af flere forhold, nem-
lig om trykfarven, lakken, toneren eller blækken:  

• er vegetabilsk eller mineral-olie/opløsningsmiddelbaseret 
• er vandbaseret eller ikke  
• kan skabe problemer i tryksagernes genanvendelsesproces 

 
Point for disse forhold er slået sammen i henhold til tabellen nedenfor. I Nordisk 
Tryksagsportal er point for vegetabilsk/vandbaseret/genanvendelse slået sam-
men med point for metaller som tørremidler.  
 
Tabel 7.11a Point for forskellige typer trykfarver, lakker, tonere og blæk. *) UV-farver, -lakker osv. 
kan kun få point for vandbaseret, hvis de ikke er miljøfareklassificeret. 

Typer Vegtabilske 
trykfarver og 
lakker 

Vandbaserde 
trykfarver og 
lakker  

Genanven-
delse 

Sum 
Point 

Ingen farve, lak, toner eller 
blæk 

   12 

Ikke strålehærdende farver, lakker, toner og blæk 
Vegetabilske farver, lakker 
og blæk som har dokumen-
teret at de ikke skaber pro-
blemer i genanvendelses-
processen (gælder dog ikke 
metalfarver og fluorosceren-
de farver) 

5  0 7  12  

Vandbaserede farver, lakker 
og blæk som har dokumen-
teret at de ikke skaber pro-
blemer i genanvendelses-
processen  

0 5 7  12  

Øvrige vegetabilske farver, 
lakker og blæk  

5  0 5  10 

Øvrige vandbaserede farver 
og blæk 

0 5 0 5 

Øvrige vandbaserede lakker 0 5 7 12 
Mineraloliebaserede farver, 
lakker og blæk  

0 0 7 7 

Metalfarver og fluorosceren-
de farver  

0-5 0 2 2-7 

Tør toner 5 7 12 
Våd tonere som har doku-
menteret at de ikke skaber 
problemer i genanvendel-
sesprocessen i henhold til 
prøvemetoder i bilag 1 

0-5 0 7 7-12 

Øvrige våde tonere 0-5 0 0 0-5 
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Strålehærdende farver, lakker, toner og blæk 
Vandbaserede (f.eks. UV-
farve/lak/blæk) og ikke 
vandbaserede (f.eks. hybrid-
farver) som har dokumente-
ret at de ikke skaber proble-
mer i genanvendelsespro-
cessen 

0-5 0-5* 7 7-12 

Øvrige vandbaserede (f.eks. 
UV-farve/lak/blæk)  

0 0-5* 1 1-6 

Øvrige ikke vandbaserede 
(f.eks. hybridfarver)   

0-5 0 1 1-6 

Ikke kontrollerede trykfarver, lakker, toner og blæk 
Alle     0 

 
I forhold til den tidligere generation er der ikke længere point for metaller som 
tørremidler. Grunden er at cobolt-sikkativer har kræftfremkaldende egenskaber 
(Pilemand et al 2004) og er en mulig kandidat til godkendelsesordningen under 
REACH (Hansen et al 2011).  
 
På baggrund af forbudet mod SVHC-stoffer i denne generationens kriterier er 
det derfor ikke længere relevant med særlige point for trykfarver uden cobolt-
sikkativ.  
 
Nordisk Miljømærkning har sat UV-farver, UV-lakker og UV-blæk til at få 1 point 
ligesom i 4. generation af kriterierne. Ifølge INGEDE er der en mulighed for at 
opnå bedre resultater ved at udvikle nye typer, som kan fjernes fra den alkaliske 
del af afsværtningsprocessen og efterfølgende ved flotation (INGEDE 2008a). 
Ved ikke at give 0 point indikerer Nordisk Miljømærkning, at der er visse mulig-
heder for at genanvende disse typer farver og toner.  
 
I 4. generation af kriterierne fik tør toner også 1 point for genanvendelse på 
baggrund af ovennævnte kilder. 
 
I 2008 lavede INGEDE en sammenstilling af fakta vedrørende genanvendelse af 
tryksager og her var tør toner beskrevet som ”generelt let at afsværte uden pro-
blem”. Derfor er genanvendelsespointene for tør toner i 5. generation ændret til 
7 (INGEDE 2008a). 
 
Våd toner fik i 4. generation samme point som tør, dvs. 1 point for genanvendel-
se. Men problemer med at fjerne denne type toner er ifølge INGEDE så store, 
selv hvis tryksagerne forekommer i små mængder, at pointene for våd toner er 
ændret til 0. Det samme gælder for blæk og vandbaserede trykfarver (typisk 
flexo), som i 4. generation fik 4 point for genanvendelse (INGEDE 2008a).  
 
Nordisk Miljømærkning forventer ikke, at vandbaseret lak giver problemer i gen-
anvendelsesprocessen, da den bliver opløst i genbrugsmassen og derfor får den 
7 point for genanvendelse fra 5. generation af kriterierne mod tidligere 4.  
 
Teknisk set er metalfarver og fluoroscerende farver svære at håndtere i genan-
vendelsesprocessen og de kan gøre affald i form af slam fra processen giftigt. 
Men da de er brugt så sjældent, giver de ikke problemer i genanvendelsespro-
cessen (Grafiska Miljörådet 2000 og 2008).  
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Nordisk Miljømærkning ønsker alligevel at signalere, at disse typer farver kan 
skabe problemer i større mængder og har derfor sænket point for dem ned til 2 
point for genanvendelse i 5. generation af kriterierne. I tidligere kriterier havde 
disse farver ikke anderledes point end vegetabilske/mineraloliebaserede farver. 
 
Blæk og tonere var i 4. generation af kriterierne ikke omfattet af point for vand-
baseret, vegetabilsk eller for metaller som tørremidler. Dette er ændret i 5. gene-
ration for at gøre pointtildelingen mere ensartet og for ikke at sende forkerte 
signaler i forhold til vandbasered/oliebaserede farver, nu da mange trykkerier 
bruger begge typer. 
 
Nogle blokke, hæfter og kuverter laves uden at der bliver trykt, og derfor blev 
der fra 5. generation af kriterierne indført en mulighed for at få 12 point for den 
andel af produktionen, hvor man ikke bruger trykfarver, lakker, toner eller blæk 
på tilsvarende måde som for lim.  
 
Da det ikke er usædvanligt at en del trykkerier har eksterne efterbehandlere som 
lakerer, skal man som noget nyt i 5. generation af kriterierne tage den eksterne 
lakering med de forskellige laktyper med i pointtildelingen (det kan fx være UV-
lakering, som vægter med lavere point en vandlakering).  
 
Trykkeriet skal ikke registrere lakker, som bliver brugt eksternt i sin kemikalieli-
ste, men til gengæld vægte point for intern og ekstern lakering ved hjælp af 
mængde papir købt til tryksager, som bliver lakeret henholdsvis eksternt og in-
ternt. Dette gøres ved at den enkelte efterbehandler bliver registreret i Nordisk 
Tryksagsportal med vægtet gennemsnitspoint baseret på mængder og typer 
kemikalier (se afsnit 7.4). 
 
Det er ikke relevant at stille krav om at tage ekstern trykning med i beregningen 
af point, da det er sjældent, at trykkerier systematisk køber dele af trykningen til 
deres ordre eksternt.  
 
Når man køber trykning eksternt, er der som regel tale om hele ordrer. En sådan 
ekstern produktion bliver kontrolleret med kravet til trykkerileverandører (se af-
snit 7.3).  
 
Vegetabilske trykfarver og lakker  
Allerede i tidligere generationer af kriterierne blev vegetabilske trykfarver og 
lakker udpeget som mulige hvis man vilopnå point baseret på  Nordisk Miljø-
mærknings mål om at belønne fornybare ressourcer og det faktum at der bliver 
brugt store mængder i forhold til andre kemikalier på trykkeriet samt det store 
fokus der netop er blandt forbrugerne på vegetabilske trykfarver. Der forekom-
mer også opgørelser af andele vegetabilske farver i nogle trykkeriers EMAS-
redegørelser. Vegetabilske trykfarver anbefales også i Nordisk Ministerråds 
BAT-rapport (Nordisk Ministerråd 1998).  
 
Nordisk Miljømærkning ønsker at fremme fornybare ressourcer og derfor får 
man 5 point for vegetabilsk olie i trykfarven og 0 point for mineralsk. Af praktiske 
grunde er der en bagatelgrænse på op til 2,0 vægtprocent mineraloliebaseret 
olie/opløsningsmiddel i en vegetabilsk trykfarve.    
 
Man får ikke point specifikt for vegetabilske afvaskere. Afvaskere bliver langt fra 
brugt i samme mængder som trykfarver. Alligevel bliver vegetabilske afvaskere 
indirekte belønnet i point for afvaskere, da de har lavt damptryk.  
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Desuden får vegetabilske afvaskere en fordel, da de har lavt damptryk og der-
ved ikke skal regnes med i VOC-pointene.  
 
Vandbaserede trykfarver og lakker  
Allerede tidligere blev vandbaserede trykfarver og lakker udpeget som mulige 
hvis man vil opnå point baseret på Nordisk Miljømærknings mål om at belønne 
fornybare ressourcer og det faktum at der bliver brugt store mængder  i forhold 
til andre kemikalier på trykkeriet samt det store fokus der netop er blandt forbru-
gerne på vandbaserede trykfarver og lakker. Ved at bruge vandbaserede farver 
undgår man opløsningsmidler og dette er en fordel både for sundheden og for 
miljøet. Vandbaserede farver og lakker bliver i sagens natur også belønnet i 
point for VOC.  
 
Strålehærdende trykfarver og lakker (såsom UV-farver og lakker) er ofte vand-
baserede. Denne type farver og lakker bliver brugt til tryksager med særlige 
kundeønsker som fx lang holdbarhed samt særlige krav til glans og farvegengi-
velse. For at få maksimale point har Nordisk Miljømærkning indført, at disse 
farver og lakker ikke må være miljøfareklassificerede. De findes nemlig både 
med og uden miljøfareklassificering.  
 
Nordisk Miljømærkning har ikke tilstrækkelig kendskab til de funktionelle forskel-
le mellem dem som er miljøfareklassificerede i uhærdet tilstand, og dem som 
ikke er, for at kunne forbyde den ene kategori. Desuden vil Nordisk Miljømærk-
ning kun kunne opnå begrænsede miljøgevinster, da disse farver og lakker 
hærdes på en sådan måde, at de miljøfarlige stoffer bliver stabiliseret i den hår-
de lak og derved ikke længere udgør den samme fare for at skade miljøet som 
den uhærdede farve. Der er mange faktorer som spiller ind i bedømmelsen af 
UV-farvers miljø- og sundhedsforhold, og der er ikke nogen entydige løsninger 
(Silfverberg et al 1998). 
 
Genanvendelse af trykfarver, lakker, toner og blæk 
Kemikaliernes påvirkning af tryksagernes egnethed for genanvendelse er 
udpeget som mulighed for at opnå point, baseret på Nordisk Miljømærknings 
ønske om at mindske ressourcebehovet og miljøbelastningen fra papirprodukti-
onen ved at fremme optimale forhold for genanvendelsesprocessen. Ifølge for-
skellige undersøgelser (bl.a. Tiedemann et al 2001) er det nemlig en fordel, at 
papir fra tryksager kan genbruges til enten nyt papir eller til andre papirprodukter 
(f.eks. æggekartoner).  
 
I Christensen 2004 og Grafiska Miljørådet 2000 er genanvendelse af tryksager 
og problemerne omkring dette beskrevet udførligt. Muligheden for at fjerne farve 
og lak fra papiret afhænger af flere ting, bl.a hvilken type farve/lak, der er brugt, 
trykteknik og trykforhold samt papirets overflade.  
 
Kachering bevirker at papiret i genbrugsfasen klumper sammen omkring det 
plast, der udgør kacheringen. Da det ofte er store klumper, bliver de let fjernet i 
deinkingprocessen. Papiret der er kacheret, er dog ikke muligt at genanvende.  
 
Voks kan bruges til bestrygning af forskelligt papir, karton og lignende produkter 
for at få en højere vådstyrke.  
 
Alt vokset materiale forårsager samme type klæbrige stoffer som lime og har 
samme egenskaber i returprocessen som varmlim (Grafiska Miljørådet 2000).  
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De nuværende afsværtningsteknikker er baseret på at fjerne opløsningsmiddel-
baserede offset- og dybtrykfarver. Vandbaserede farver (fx vandbaseret 
flexofarve og vandbaseret blæk til inkjet) opløses i genanvendelsesprocessen 
og kan derfor misfarve massen.  
 
Vegetabilske farver bliver hårde hurtigere end de mineralske og er derfor svære-
re at fjerne fra papirfibrene i genanvendelsesprocessen uden at bruge mere 
energi og få et større fibertab. De vegetabliske farver får på grund af problemer i 
genanvendelsen færre point end mineraloliebaserede farver for genanvendelse. 
Dog kan vegatabilske farver få maxpoint for genanvendelse, hvis der findes en 
test som viser at den aktuelle farve ikke skaber problemer i genanvendelsen.  
 
Dette skal testes i henhold til INGEDES testmetode nr. 11: Assessment of Print 
Product Recyclability – Deinkability test, fra januar 2007 eller senere udgaver. 
Prøvning skal ske på ubestrøget, bestrøget og overfladelimet papir.  
 
Hvis en type trykfarve kun sælges til en eller to bestemte typer papir, kan man 
nøjes med at teste den aktuelle papirtype(r). Nordisk Miljømerking kræver et 
resultat på mindst 51 point i henhold til European Recovered Paper Council´s 
(ERPC) pointsystem. Totalt set kan vegetabilske farver give op til 12 point. 
 
Prøvninger har vist, at visse formuleringer af vegetabilske offsetfarver udviser 
bedre egenskaber i forbindelse med afsværtningen (AIR 1997). Det er derfor 
relevant at indikere en pointforskel i forhold til vandbaserede farver. Derfor får 
vegetabilske farver 5 point og vandbaserede 4 point i forbindelse med genan-
vendelse.  
 
UV-farve er såkaldt strålehærdende farver, som hærder ved hjælp af ultraviolet 
lys. Der findes også strålehærdende farver, som hærder ved hjælp af elektron-
stråle (EB; electronic beam). Hybridfarver er en blanding af traditionel offsetfarve 
og en UV-farve. Hybridfarven kan bruges sammen med UV-lak og man kan der-
for foretage trykning og lakering i én ombæring. 
 
UV-farver og -lakker samt vådtoner er ifølge Grafiska Miljørådet 2002 og Chri-
stensen 2004 de typer farver som giver de største problemer i afsværtningspro-
cessen. Ifølge INGEDE gælder dette også UV-blæk/inkjet (INGEDE 2008a).  
 
Silfverberg og Tauby Sørensen diskuterer også UV-farver og lakkers problema-
tiske påvirkning af genanvendelsesprocessen.  
 
Grunden til UV-farvers dårligere egenskaber er, at der skal bruges mere energi i 
afsværtningsanlægget for at fjerne farven fra papiret og at kvaliteten på det nye 
papir bliver dårligere i de traditionelle afsværtningsanlæg. UV-farver og lakker 
bliver brugt til tryksager med særlige kundeønsker, som f.eks. lang holdbarhed 
og særlige krav til glans og farvegengivning.  
 
UV-farver sidder meget hårdt fast på papirfibrerne og gør, at det er svært at fjer-
ne UV-farven fra disse. UV-farven vil typisk dække hele tryksagen og kan der-
ved medføre stort materialetab. UV-farverne har desuden den egenskab, at de 
kan danne flager med en vis partikelstørrelse, som er svære at fjerne i genan-
vendelsesprocessen. Resultatet kan blive såkaldte specklings på det færdige 
papir. 
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For at kunne dokumentere genanvendelsesmulighederne af tryksager, findes 
der nogle testmetoder som INGEDE har udviklet. Testmetoden INGEDE nr. 11 
om afsværtning er blevet modificeret af INGEDE for at gøre metoden lettere at 
bruge og mulig at gennemføre på laboratorier med mindre avanceret udstyr 
(INGEDE 2007). I 2008 blev metoden suppleret med et pointsystem for at få et 
mere entydigt resultat fra de forskellige målinger (European Recovered Paper 
Council 2009). Nordisk Miljømærkning kræver et resultat på mindst 51 point i 
henhold til ERPC’s pointsystem. Det svarer til ”Good” eller ”Fair” afsværtning.  
 
For at vurdere genanvendeligheden af tryksager, som er limede, har INGEDE 
udviklet testmetode nr. 12 (INGEDE 2001). Denne metode er suppleret med et 
piontsystem fra ERPC, som ligner det for trykfarver (European Recovered Paper 
Council 2011), hvor Nordisk Miljømærkning også kræver mindst 51 point sva-
rende til ”Good” eller ”Fair” fjernelse af limen. Testen skal være udført på en 
type tryksag som er repræsentativ for den pågældende lim.  
 
Lim (P4) 
Her kan man få op til 2 point afhængig af limens påvirkning på tryksagers eg-
nethed for genanvendelse (se om genanvendelse ovenfor) og 3 point for de 
tryksager som ikke limes. Da nogle trykkerier har eksterne efterbehandlere som 
limer, er der krav til at tage den eksterne limning med de forskellige limtyper 
med i pointtildelingen. Trykkeriet skal ikke registrere lime som bliver brugt eks-
ternt i sin kemikalieliste, men til gengæld vægte point for intern og ekstern lim-
ning ved hjælp af mængde papir købt til tryksager, som bliver limet henholdsvis 
ekstern og internt. Dette gøres ved at den enkelte efterbehandler bliver registre-
ret i Nordisk Tryksagsportal med en vægtet gennemsnitspoint baseret på 
mængder og typer kemikalier (se afsnit 7.4).  
 
Generelt set er det bedst, hvis der slet ikke var nogen lim i det indsamlede papir 
og der kun var hæfteklammer. Derfor får man 3 point, hvis man ikke bruger lim, 
eller hvis man har vist med prøvninger, at limen ikke skaber problemer i genan-
vendelsesprocessen. Ikke kontrolleret lim vægtes med 0 point. 
 
Varmlim (eng: hot melt adhesives) kan gøres flydende ved høj temperatur og 
hårdt ved stuetemperatur. Dette kan ske gentagne gange. Disse lime danner ret 
store partikler i genanvendelsesprocessen og er ikke lige kritiske i forhold til IN-
GEDES krav som de selvklæbende lime (Putz et al 2004). PUR eller poly-
urethanlim forekommer som én eller to komponentlim og er en variant af 
varmlim, som stivnes permanent ved en kemisk reaktion med bl.a. isocyanater. 
Nogle PUR-lime har en R40-klassificering (kræftframkaldende i kategori 3), men 
der findes også PUR-lime som ikke har denne klassificering. PUR lim danner 
endnu større partikler end den traditionelle varmlim og er derfor forholdsvis let af 
fjerne.  
  
De vandopløselige lime giver problemer i genanvendelsesprocessen, fordi de 
bliver opløst og ikke kan sies fra. Med dagens lukkede vandkredsløb i papirin-
dustrien risikerer koncentrationen af de vandopløselige lime at stige, hvilket i 
sidste ende giver problemer.   
 
Afvaskere (P5) 
Trykkeriet kan få op til 2,5 point for afvaskere der baserer sig på afvaskernes 
damptryk og 3 point, hvis trykkeriet ikke bruger afvaskere. Denne mulighed for 
at få point er udpeget på baggrund af Nordisk Miljømærknings mål om at redu-
cere sundhedseffekter.  
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Pointene giver et mål på afvaskernes kemiske arbejdsmiljøeffekter. Det kemiske 
arbejdsmiljø er en vigtig del af sundhedseffekterne for tryksager (se afsnit 6). 
 
Point for afvaskerne afhænger af de enkelte afvaskers damptryk samt brugte 
mængder. Typetallene er Nordisk Miljømærknings egen videreudvikling af resul-
tater fra SUBSPRINT-projekterne (SUBstitution of organic Solvents in the 
PRINTing industry) som kørte under EU’s SPRINT program (Strategic Pro-
gramme for Innovation and technology Transfer) i 1992-1996.  
 
Jepsen og Tebert taler i deres rapport fra 2003 om forskellige klasser, som man 
inddelte afvaskerne i. De to klasser med højest damptryk indeholder afvaskere 
med damptryk over 0,3 kPa og svarer til et flammepunkt over 21 grader Cº for 
afvaskeren. Alle afvaskere der får mindre end 2,5 point er VOC’er eller indehol-
der VOC. 
 
Tabel 7.11b Point for afvaskere. 

Afvaskertype Point 
Anvendes afvaskere som ikke er flygtige (damptryk < 0,01 kPa): 2,5 point 
Anvendes flygtige afvaskere (damptryk 0,01 - 0,05 kPa): 2,0 point 
Anvendes flygtige afvaskere (damptryk 0,05 - 0,2 kPa): 1,5 point 
Anvendes flygtige afvaskere (damptryk 0,2 - 0,3 kPa): 1,0 point 
Anvendes flygtige afvaskere (damptryk 0,3 – 5 kPa): 0,5 point 
Anvendes flygtige afvaskere (damptryk > 5 kPa): 0 point 
Anvendes afvaskere som ikke er kontrollerede (maks. 5 %) 0 point 

 
Damptrykket har stor indflydelse på arbejdsmiljøet, da damptrykket viser hvor 
meget af afvaskeren der fordamper og derved potentielt kan udgøre et kemisk 
arbejdsmiljøproblem.  
Et lignende princip bliver også brugt af arbejdsmiljømyndighederne i forbindelse 
med mærkning af kemikalierne. I Danmark er der fx MAL-koder. Denne mulig-
hed for at opnå point baseret på damptryk er en simpel måde at udtrykke en del 
af den kemiske arbejdsmiljøbelastning fra afvaskningen. Afvaskningen er typisk 
den arbejdsproces, hvor man kommer tættest i kontakt med kemikalier på tryk-
keriet. Desuden er svanemærkets afvaskertypetal indarbejdet i branchen efter at 
have været i brug i mange år.  
 
Hvis man bruger afvaskere, kan man maksimalt få 2,5 point. Det kan man  opnå, 
hvis man bruger vegetabilske afvaskere, som har lavt damptryk. Grunden til at 
det netop er 2,5 point erfordi de gamle afvaskerpoint gik op til 2,5 point (de mest 
flygtige). Hvis man ikke bruger afvaskere overhovedet (f.eks. ved digitaltryk), får 
man lidt bedre point, nemlig 3 point. Antallet af point er lavt, men signalerer at 
også arbejdsmiljøet er vigtigt i tryksagens livscyklus.  
 
Fugtevandstilsætninger (P6) 
Trykkeriet kan få op til 1 point for ikke allergifremkaldende fugtevandstilsætnin-
ger, og 2 point hvis trykkeriet ikke bruger fugtevandstilsætninger. Denne mulig-
hed for at få point er udpeget pga. Nordisk Miljømærknings mål om at reducere 
sundhedseffekter. Antallet af point er lavt, men signalerer at også arbejdsmiljøet 
er vigtigt i tryksagens livscyklus. 
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Da mange fugtevandstilsætninger og blødgøringsmidler til fugtevand kan være 
allergifremkaldende, er der åbnet op for at man også får point, hvis det færdige 
fugtevand er så fortyndet, at det ikke skulle kunne klassificeres som allergifrem-
kaldende. Det er leverandøren af fugtevandstilsætningen, som skal dokumente-
re den anbefalede dosering og hvorvidt brugsopløsningen kan anses som aller-
gifremkaldende eller ej. Denne åbning er indført for at miljømærkningen ikke 
skal medføre, at man fortynder fugtevandstilsætningen blot for at opfylde krave-
ne og derved bidrager til en øget miljøbelastning i forbindelse med en øget 
transportmængde.  
 
Man skal huske, at en lille mængde biocider i fugtevandet kan være nødvendigt 
for at undgå allergiproblemer forårsaget af biologiske kilder. Muligheden for po-
int skal altså ses som et signal til at undgå overforbrug af biocider i fugtevandet.  

7.12 Point for trykformfremstillingen (P7) 
Trykkeriet kan få op til 3 point for forskellige teknologier i trykformfremstillingen.  
Denne mulighed for at få point er udpeget på baggrund af Nordisk Miljømærk-
nings mål om at reducere udledningen af miljøgifte til vandmiljøet. Disse point-
muligheder bidrager også til en reduktion af transportbehovet ved mindre trans-
port af forbrugsmaterialer. I forhold til seneste generation af kriterierne er point 
for dette område reduceret, så det overordnet set får mindre vægt i pointsyste-
met. 
 
I trykformfremstilligen kan maksimalt opnås 3 point, afhængig af hvor meget 
papir der bruges i ordrer som produceres med forskellige reproteknologier. LCA-
vurderinger viser, at miljøbelastningen fra disse processer ofte udgør mindre 
end 5 % af den samlede miljøbelastning (se bl.a. Fred Larsen et al 2009). Point 
opnås for de forskellige teknologier i trykformfremstilling uafhængigt om de er 
inhouse eller hos eksterne leverandører. Antallet af point er vægtet nogenlunde i 
forhold til fundne resultater fra forskellige livscyklusanalyser. Trykforme dækker 
over alle former for trykforme (fx offsetplader, flexoklichéer, dybtrykcylindere).  
 
Nordisk Miljømærkning har skønnet et markedsgennemsnit for point knyttet til 
trykformfremstillingen for hver enkelt trykmetode i bilag 1. Summen af markeds-
gennemsnittet for denne og andre parametre plus et samlet point-tillæg udgør 
en trykmetodes pointgrænse for at opnå licens (se afsnit 7.24). 
 
Antallet af point afhænger af den valgte procesteknologi. De maksimale 3 point 
opnås, hvis man har teknologi som hverken kræver film eller trykform (eksem-
pelvis Computer to press). Dette betyder, at man sparer trykforme (såsom alu-
miniumsplader) og kemikalier (såsom fremkaldervæsker). Dvs. at den informati-
on som skal trykkes, bliver overført direkte til trykmaskinen.  
 
I 4. generation af kriterierne fik man 3 point, hvis man ikke brugte film (fx CTP: 
computer to plate). I 5. generationens kriterier er kravet skærpet så at man får 3 
point, hvis man hverken bruger film eller trykform (Computer to Press). 
 
For at få 2 point må man i trykformfremstillingen hverken bruge film, kemikalier  
(såsom algemidler, fremkaldere, finisher osv.) eller skyllevand eller recirkuleren-
de skyllevand. Det vil sige, at der ikke opstår flydende affald. Eventuel korrek-
turmidler regnes ikke som en del af fremstillingsprocessen. Denne type CTP 
kaldes typisk procesfri CTP (eng: process-free CTP).  
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”Procesfri CTP” hvor pladerne fremkaldes i trykmaskinen giver ikke 2 point, da 
fremkaldeprocessen blot foregår i trykmaskinen og da der derved er mulighed 
for udledning af flydende affald gennem fugtevandet i stedet (Christiansen 
2011). I 2 points-kategorien findes også den såkaldte inkjet-CTP, hvor trykbille-
det overføres/trykkes på metalpladen ved hjælp af inkjet-teknologi. 
 
I 5. generation af kriterierne blev der indført en mulighed at få 1 point, hvis der 
ikke opstår mere affaldskemi (fx brugt fremkalder, finisher eller skyllevand) end 
1,0 kg brugte proceskemikalier per ton produkt årligt til bortskaffelse. Denne 
type CTP omfatter konventionel CTP (chemically processed/conventional CTP), 
reduceret kemi (reduced chemistry) og “kemifri” CTP (chemical/chemistry free).  
 
”Kemifri” betyder at man ikke bruger traditionelle fremkaldekemikalier og kun 
bruger en lille mængde øvrige kemikalier. Fremkaldefri CTP er en variant af ke-
mifri CTP. 
 
Ifølge en undersøgelse fra Fujifilm og Kodak betyder kemifri at der kun bruges 
en smule kemikalier og intet eller meget lidt skyllevand, hvilket samlet set er 
meget mindre end konventionel CTP. Herimellem ligger reduceret kemi CTP, 
hvor der samlet benyttes mere kemikalier og vand end kemifri CTP, men mindre 
end ved konventionel (Zarwan 2009).  
 
I forbindelse med alle disse kategorier findes der underkategorier, som har at 
gøre med hvordan billedet overføres (termisk/infrarød eller synligt lys, herunder 
blåviolet) eller hvordan vandet håndteres (recirkulering eller ikke), eller om pla-
den skal bages i ovn eller ikke for at opnå større styrke. Muligheden for at få 
point for recirkulering af skyllevand er fjernet i 5. generationens kriterier.  
 
Ifølge undersøgelsen fra Fujifilm og Kodak er energiforbruget for procesfri CTP 
lavere end for de andre typer CTP. Til gengæld ligger energiforbruget for kemifri 
CTP på niveau med reduceret kemi og konventionel CTP. Mængden af affalds-
kemi hænger tæt sammen med, hvor meget kemi og vand man bruger i proces-
sen (Zarwan 2009).   
 
Niveauet 1,0 liter proceskemikalier bygger på oplysninger om et typisk forbrug 
fra Johnsen et als livscyklusvurdering (Johnsen et al 2006, s. 45 del 2). Her er 
angivet et gennemsnit for pladefremkalder på 1,22 (0,094-3,5) og for gummiring 
på 0,030 (0,0052-0,055) i kg per ton produkt. Der er også angivet et vandforbrug 
på gennemsnitligt 31 liter per ton færdig tryksag. De fleste CTP-anlæg klarer sig 
dog i dag uden det store forbrug af skyllevand, da mange har recirkulering af 
vand, og den nødvendige skylning kan ske i trykmaskinen ved hjælp af fugte-
vandet. Se også mulighed for at opnå point for lavt vandforbrug i afsnit 7.22. 

7.13 Point for udledning af flygtige organiske forbindel-
ser - VOC (P8) 

Trykkeriet får op til 20 point, afhængig af hvor meget VOC (Volatile Organic 
Compounds) i kg, som udledes per ton færdige tryksager op til et niveau på 9 
kg/ton produkt. Muligheden for at opnå point på dette område er udpeget på 
baggrund af Nordisk Miljømærknings mål om at reducere jordnær ozondannelse 
og mål om sundhed, herunder arbejdsmiljø.   
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Denne pointmulighed er vægtet højt og giver op til 20 point. I 4. generation af 
kriterierne kunne man få op til 30 point. Men i 5. generation af kriterierne er 
energi vægtet højere, således at man for energi får samlet 15 point, dvs. 10 po-
int mere end tidligere.  
 
Til gengæld er der i 5. generation af kriterierne indført et krav om, at der skal 
være punktudsugning, hvis VOC-forbruget er højt (se afsnittet ovenfor). På bag-
grund af de maksimale 20 point i stedet for de 30 er pointformlen fra 5. generati-
on af kriterierne:  
 
 2*(10 – brugt VOC) 
 
Nordisk Miljømærkning observerede i forbindelse med udviklingen af 4. genera-
tion af kriterierne værdier på op til næsten 10 kg per ton papir for arkoffsettryk-
kerier. Derfor er dette grænsen for, hvornår man kan begynde at opnå point. I 
forbindelse med udviklingen af 5. generation af kriterierne observerede Nordisk 
Miljømærkning en håndfuld trykkerier, som havde et VOC-forbrug/udledning på 
over 10 kg per ton papir.  
 
Af praktiske årsager har Nordisk Miljømærkning valgt ikke at omregne de 10 kg 
til per ton produkt. Det betyder, at intervallet hvor man kan opnå point med VOC 
regnet per ton produkt er lidt mindre end i 4. generation af kriterierne. 
  
Nordisk Miljømærkning har samlet data og beregnet et markedsgennemsnit for 
størrelsen VOC-forbruget/udledningen for hver enkelt trykmetode i bilag 1. 
Summen af markedsgennemsnittet for denne og andre parametre plus et samlet 
point-tillæg udgør en trykmetodes pointgrænse for at opnå licens (se afsnit 
7.24). 
 
Muligheden for at opgøre VOC-forbruget ved hjælp af det såkaldte værkberø-
ringsareal blev fjernet i 5. generation af kriterierne, da der ikke var nogen trykke-
rier, som valgte at benytte denne metode.  
 
Potentiale 
Dette er et område som trykkerierne har stor mulighed for at påvirke, og hvor 
der er et stort potentiale for forbedringer. Flere trykkerier er helt gået væk fra 
alkohol som tilsætning i fugtevand, og mange trykkerier bruger afvaskningsmid-
ler som ikke er VOC’er. VOC-udledningerne kan også mindskes hvis man bru-
ger BAT-teknologi, som enten destruerer eller geninvinder VOC’erne. Se bl.a. 
eksempler for dybtryk, heatset offset og flexo-tryk i det europæiske BREF-
dokument: Best Availabel Technology reference document (European Commis-
sion 2007). 
 
Normal mængde alkohol i fugtevand hos arkoffsettrykkerier ligger på 9-12 %. 
Dette kan nedbringes til 8 % ved omhu og endnu længere ved omhyggelig sty-
ring af vandføringen og keramiske valser (Miljøstyrelsen 1999). Nordisk Miljø-
mærkning har set eksempler på trykkerier med vådoffset som tidligere brugte 
alkohol, hvor det er lykkedes at fjerne alkoholen helt. 
 
Det bør specielt noteres, at reglerne om flygtige organiske forbindelser under 
IPPC-direktivet (2008/1/EF) alene begrænser udslippet af opløsningsmidler fra 
visse trykmetoder, bl.a. heatset.  
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Derimod omfattes den almindelige arkoffsetmetode ikke af disse regler, selvom 
udslip ifølge Nordisk Miljømærknings observationer endda kan være op til 20 ton 
VOC per år. Denne mængde opløsningsmiddel overstiger tærskelværdien i 
VOC-direktivet for flere andre trykmetoder.  
 
Trykkemikaliernes indhold af VOC 
Udledningen af VOC stammer hovedsagelig ved forbrug af: 

• Afvaskere 
• Fugtevand og fugtevandstilsætninger 
• Trykfarver 

 
Arkoffset farver og coldset farver bidrager ikke med VOC-emissioner, da de tør-
rer gennem absorption til trykmaterialet og efterfølgende kemisk hærdning. Op-
løsningsmidlerne som findes i disse farver har et højt kogepunkt og derved et 
lavt damptryk. Det betyder at disse farver er ikke-flygtige, når de bruges i arkoff-
set og coldset. Der er typisk heller ikke nogle VOC-emmissioner fra UV-farver. 
Det er der til gengæld for heatsetfarver, da de tørrer gennem opvarmning til 190-
250 °C i en ovn og derved bliver olierne flygtige.  
 
Tøroffset er en variant af arkoffset-metoden, der ikke anvender alkohol. Under-
søgelser fra konsulentfirmaet Framkom har dog vist, at den miljømæssige fordel 
ikke er så stor i et helhedsperspektiv, da tøroffset bl.a. anvender mere trykfarve 
og kræver mere indkøring i trykprocessen (Johansson 2002).  
 
Brugen af tøroffset bliver dog indirekte belønnet med point, da tøroffset bruger 
betydelig mindre mængder opløsningsmidler. I en dansk rapport har man kigget 
på tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold for de to teknologier. Ifølge 
rapporten kan man halvere emissionerne af opløsningsmidler fra et gennemsnit-
ligt arkoffsettrykkeri, hvis man bruger vandfri offset (Miljøstyrelsen 1999).  
 
For at beregne forbrug af VOC skal arkoffset-trykkerier og coldset-trykkerier 
kende indholdet af opløsningsmidler i fugtevandstilsætninger og afvaskere. For 
bl.a. heatset-trykkerier skal man også kende indholdet af olier i trykfarverne, da 
disse bliver flygtige (VOC’er) i heatsetovnen. Oplysninger kan hentes fra den 
Nordiske Tryksagsportal.  
 
For at gøre det mindre administrativt tungt har Nordisk Miljømærkning sat en 
worst-case skabelonværdi for indhold af VOC i heatsetfarver på 50 % som byg-
ger på, at heatsetfarver typisk indeholder 30-50 % mineralolie (Constantine 
1991).  Da mange farveleverandører oplyser mængden olier i sikkerhedsdata-
bladet, er det også muligt at bruge disse værdier. 
 
Definitioner og beregninger af VOC-udledningen 
VOC er i kriteriedokumentet defineret på samme måde, som myndighederne gør 
det i VOC-direktivet om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbin-
delser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg 
(1999/13/EF). Muligheden for at få point på VOC gør at trykkeriet opnår en for-
del ved at gå længere end hvad myndighederne kræver. 
 
Ifølge myndighedsreglerne for VOC defineres flygtige organiske forbindelser 
som forbindelser der ved 293,15 K har et damptryk på mindst 0,01 kPa, eller 
som har modsvarende flygtighed ved specielle anvendelsesforhold. Det er ikke 
lige til at beregne damptrykket i en blanding med udgangspunkt i damptrykket 
fra de enkelte komponenter.  
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Damptrykket for et sådant sammensat produkt kan have både højere og lavere 
damptryk, end damptrykket for de enkelte komponenter som indgår i produktet. 
For enkelhedens skyld beregner man i kriterierne dog damptrykket i en blanding 
med udgangspunkt i de enkelte komponenter.  
 
VOC-beregningerne i kriteriedokumentet bygger på myndighedernes anbefalin-
ger om massebalanceberegninger og giver et billede af diffuse udledninger af 
VOC til luften. Udgangspunkt er trykkeriets indkøb af kemikalier som indeholder 
VOC, hvilket man kan korrigere for lagerbeholdning. Det er således kun VOC 
som tilføres processen udefra der tæller med. VOC som bliver solgt, destrueret 
eller bortskaffet under kontrollerede former kan man trække fra i beregningen. Et 
eksempel på VOC-destruktion er en efterbrænder i et heatsettrykkeri.  
 
For eksempel i dybtryk bliver toluen genvundet internt, og dele af det bliver solgt 
og resten brugt til at fortynde de købte farver. Visse arkoffsettrykkerier har en 
egen indunster til at recirkulere afvaskere. Ved brug af våd toner i digitale tryk-
maskiner kan trykkeriet reducere indkøb betydeligt ved recirkulering af den våde 
toner i maskinen og derved få bedre VOC-point. Våd toner og andre kemikalier i 
digital trykning med våd toner er i væskeform ved stuetemperatur og kan derfor 
bortskaffes under kontrollerede former og trækkes fra i beregningen.  
 
Et trykkeri kan derfor have lave interne og eksterne VOC-udslip, selvom det har 
et højt forbrug af opløsningsmidler.  
 
Nordisk Miljømærkning har givet specifikke anvisninger til, hvordan man laver 
beregningerne for heatset- og dybtrykkerier – se nedenfor. Dog kan øvrige tryk-
kerier, som destruerer og eller bortskaffer VOC under kontrollerede former også 
trækkes fra. Dette gælder f.eks. for digitaltrykkerier med Indigo-maskiner.  
 
Heatset 
For at gøre det lettere at håndtere, blev der i 4. generation af kriterierne indført 
skabelonværdier, som fortæller hvilke fradrag man kan gøre i heatset afhængig 
af hvilken efterbrænderteknologi man bruger til at destruere VOC. I 5. generati-
onens kriterier blev beregningen modificeret yderligere, så at den nu omfatter 
den samlede mængde købt/modtaget VOC på trykkeriet med:  

• skabelon-fradrag for destrueret VOC fra trykfarverne (100 % for integrere 
efterbrænder og 90 % for ikke integreret efterbrænder). Man skal regne 
med, at 85 % af mineralolierne i heatsetfarver bliver til VOC i heatsetovnen 

• skabelon-fradrag for destrueret VOC fra fugtevands tilsætninger (10 %), 
VOC i afvaskningsmidler til automatisk afvaskning (15 %) og VOC i afva-
skere til manuel afvask (5 %) 

• skabelon-fradrag på for VOC, som bortskaffes i klude (0,75 % af den sam-
lede mængde tilført) 

• tillæg for opmålt VOC, som kommer fra skorstenen på baggrund af måle-
rapport 

 
Skabelonværdierne for fugtevandstilsætninger og afvaskere er ikke ændret og 
omfatter, hvor meget VOC  som trækkes med ind i efterbrænderen.  
 
Disse værdier er taget fra Jepsen og Teberts bakgrundsrapport til BAT i grafisk 
industri fra 2003. I literaturen findes der flere eksempler på højere værdier, men 
Jepsen og Tebert har taget tillagt en ”worst-case” betragtning (Enroth 2010b).   
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Skabelonværdien for fradrag af VOC, der bliver samlet op i klude til kontrolleret 
bortskaffelse, er også fra Jepsen og Tebert. De angiver, at ca. 1,5 % af al tilført 
VOC ender i kludene og at ca. 50 % af dette slipper ud i luften (2003, s. 21). 
Resten, dvs. ca. 0,75 % bliver tilbageholdt i kludene og er den værdi trykkerier-
ne kan trække fra. En forudsætning er dog at trykkeriet forvarer dem i lukkede 
beholdere efter brug. I 5. generation af kriterierne er som omtalt ovenfor også 
indført krav om at tage udledning af VOC fra punktkilder med i beregningen.  
 
Det er kun ca. 80-90 % af mineralolien i trykfarven, som fordampes i tørreovnen 
(European Commission 2007). Dette betyder ikke, at al mineralolie bliver til 
VOC. Derfor indførte Nordisk Miljømærkning, at man kan regne med at 85 % af 
mineralolierne i heatsetfarven bliver til VOC i ovnen, medmindre et andet tal kan 
påvises.  
 
Den mest almindeligt forekommende røggasrensning i heatset er efterbrænding.  
 
Alternative teknikker, såsom kondensation der har lavere effektivitet (90%) og 
biologisk røggasrensning, fungerer ikke for denne aplikation (European Com-
mission 2007). Nogle efterbrændere er integreret i heatsetovnen og andre sid-
der efter. De forskellige typer kræver mere eller mindre ekstra tilført brændsel 
for at kunne virke. Nogle har varmeveksling for at reducere energiforbruget.  
Hvis man har integreret efterforbrænding giver det for enkelthedens skyld et 
fradrag på 100 %. Den integrerede efterbrænder sikrer at hele processen stop-
pes, hvis ikke rensningen fungerer. Ifølge Jepsen og Tebert og det europæiske 
BREF-dokument ligger effektiviteten hos efterforbrændingsteknologier på 99 %.  
 
Hvis man ikke integrerer efterforbrænder, er skabelonfradraget skønsmæssigt 
sat til 90 %, eftersom der findes en risiko for at den gennemsnitlige rensningsef-
fekt synker hvis efterbrænderen ikke fungerer optimalt eller røggasserne ledes 
forbi efterbrænderen ved driftsstop. For at sikre, at kravene overholdes, kan 
Nordisk Miljømærkning i forbindelse med et kontrolbesøg kontrollere, at efter-
brænderen har været i drift. 
 
Fra 5. generation af kriterierne indførte Nordisk Miljømærkning krav om også at 
tage højde for punktudslip i VOC-beregningen for heatset. VOC-mængderne fra 
punktudslip baserer sig på: 

• målinger af NMVOC (Non Methane Volatile Organic Compounds) i mg C / 
Nm3 røggasluft efter hver rensningsenhed - noget som myndighederne 
kræver udført for heatsettrykkerier af en vis størrelse 

• oplysninger om årligt gasflow ved hjælp af gasflow ved drift (i Nm3/h) og 
det årlige antal drifttimer for hver rensningsenhed 

 
Hvis man ikke har målinger af NMVOC, kan man bruge den europæiske græn-
seværdi på 20 mg C/Nm3 som skabelon.  
 
For at gøre omregningen til VOC enklere, skal trykkeriet regne med, at der er 
tale om en såkaldt Magie oil, som består af kulbrinter med typisk kædelængde 
på C9-C20. Det betyder, at 1 g VOC i gennemsnit svarer til 0,85 g C (Enroth 
2010b).   
 
I den såkaldte virtual plant med 20,000 ton indkøbt papir (og en makulatur på 
2.800 ton) i det europæiske BREF-dokument er gasflowet ca. 7200 Nm3/h for 
hver af de 2 ovne (European Commission 2007, s. 29-31).  
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Gassen bliver ledt til en efterbrænder og der er i alt ca. 4700 produktionstimer 
på et år, hvor reningseffektiviteten er 99 %. Med den europæiske grænseværdi 
bliver det 1.592 kg VOC per år eller ca. 0,1 kg per ton produkt eller knapt 1 % i 
forhold til total mængde udledt VOC som i det virtuelle anlæg ligger på godt 11 
kg VOC/ton produkt: (203-(50+1)*0,15-3*0.15-2*1)*1000/17.200.  
 
0,1 kg VOC/ton produkt svarer til ca. 0,3 point i kriteriernes pointsystem. Nordisk 
Miljømærkning har vurderet, at markedets gennemsnittet ligger på 2 kg per ton 
produkt for heatsettrykkerier (se bilag 1). Med disse tal udgør VOC fra punktud-
ledninger ca. 5 % af VOC-udledningen.  
 
Ifølge Nordisk Miljømærknings observationer kan denne rensningsgrad dog 
svinge meget fra trykkeri til trykkeri, og kravet om måling skal derfor ses som en 
mulighed at fange anlæg med dårlig ydeevne eller anlæg, som er for små til at 
være omfattet af myndighedernes regler. I februar 2010 havde 10 ud af 29 sva-
nemærkede trykkerier med heatset som største trykmetode en papirtonnage 
som havner under grænsen udfra VOC-direktivets tærskelværdi på 15 ton VOC 
per anlæg. Dette er regnet ud på baggrund af det gennemsnitlige VOC-forbrug 
for heatsettrykkerier Nordisk Miljømærkning har observeret (se bilag 1).  
 
Dybtryk 
For dybtryk bygger rensningsteknologien på at recirkulere VOC (toluen) og der-
for giver en massebalance mellem tilført toluen fratrukket solgt toluen et godt 
mål på hvor effektiv recirkuleringen er, og derved også udledningen af toluen fra 
trykkeriet.  
 
Den mest signifikante VOC-udledning fra dybtrykkerier kommer ifølge det euro-
pæiske BREF-dokument fra afdampning af produkterne og ligger på 2-3 % af 
tilført toluen for trykkerier med en effektiv toluen-recirkulering (European Com-
mission 2007) eller på op til flere liter per ton produkt (Hofman 2001, s. 2).  
 
Trykkerier med effektiv udskilningsgrad samt intern lagring/afluftning eller vacu-
um ekstraktion af færdige tryksager, kan derfor komme langt ned i VOC-
udledning. Men jo højere udskilningsgrad desto mere energi skal der ifølge det 
europæiske BREF-dokument bruges.  
 
I 5. generation af kriterierne blev beregningen for VOC gjort tydeligere ved at 
indføre skabelonværdier vedrørende fradrag på 0,3 % af alt indkøbt VOC/toluen 
som bliver ”fanget” i klude og 0,3 % af indkøbt VOC/toluen under forudsætning 
af at klude og farveaffald opbevares i lukkede beholdere på trykkeriet og bort-
skaffes/håndteres under kontrollerede forhold (Enroth 2010b). Værdierne er 
baseret på oplysninger i Jepsen og Tebert (2003, s. 52).   
 
Danske arbejdsmiljøkrav om maksimal afdampning på 300 mg toluen per kg 
produkt (Arbejdstilsynet 1995), har f.eks. gjort det nødvendigt for Roto Smeets i 
Deventer i Holand at tage disse ”afluftnings-teknologier” i brug for at sælge på 
det danske marked, selvom der har været tale om bekostelige metoder (Hofman 
2001, s. 5). 
 
I forbindelse med den danske Miljøstyrelses kortlægning af kemiske stoffer i 
forbrugerprodukter blev der undersøgt hvilke kemiske forbindelser der afgasser 
fra tryksager, og som brugeren udsættes for ved læsning og opbevaring (Han-
sen et al 2003).  
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Selvom undersøgelsen konkluderede ”at der ingen grund er til sundhedsmæssig 
bekymring hos forbrugere ud fra tilgængelige data” med en tilføjelse om at der 
kunne være allergiske reaktioner hos følsomme forbrugere, målte man afdamp-
ning på op til 545 mg toluen per kg tryksag per time lige efter trykning. Målingen 
den efterfølgende dag viste 431 mg og den tredje dag 272 mg – dvs. høje ni-
veauer for medarbejdere på trykkeriet. Hvis tryksager trykt med dybtryk kommer 
hurtigt ud til forbrugerne, er der yderligere grund til at være opmærksom.  
 
I Danmark findes en cirkulæreskrivelse fra Arbejdstilsynet der fungerer som en 
uddybning af de mere generelt formulerede arbejdsmiljøregler. I cirkulæret er 
der en maksimal grænse for afdampning af toluen fra reklametryksager (undta-
get kataloger og magasiner) på 300 mg/kg tryksag på en time i forbindelse med 
sortering og manuel håndtering (Arbejdstilsynet 1995).  
 
For importerede tryksager foretages målingen ved tryksagernes ankomst til 
Danmark, dvs. reglerne gælder kun i Danmark.  
 
Cirkulæreskrivelsen oplyser, at der kan regnes med en halveringstid for restto-
luen på ca. 1 døgn lige efter trykning, men at halveringstiden senere i distributi-
onskæden øges til ca. 3-4 døgn ved opbevaring af tryksagerne i velventilerede 
og opvarmede rum. 

7.14 Krav til udledninger til luft og vand fra dybtrykkerier 
(O8) 

Dybtrykkerier skal overholde et maksimumkrav til udledninger af krom (Cr-tot) 
og kobber (Cu) til vand samt et maksimumkrav til udledninger af krom-6 (Cr6+) til 
luft. Desuden skal dybtrykkerier også overholde et minimumskrav vedrørende 
recirkuleringtoluen.  
 
Grunden til at Nordisk Miljømærkning har indført disse krav i 5. generationens 
kriterier er at dybtrykkerier bruger toluen, kromtrioxid og kobbersulfat i produkti-
onsprocessen. Disse kan ikke substitueres og bliver derfor nødt til at være und-
taget fra kemikaliekravene (se afsnit 7.8). Nordisk Miljømærkning ønsker derfor 
af troværdighedshensyn at begrænse udledningen af disse kemikalier ved hjælp 
af grænseværdier som bygger på myndighedernes krav til disse, men som er 
lagt ca. 10 % under myndighedernes krav. Myndighederne regulerer delvis disse 
udledninger, men Nordisk Miljømærkning ønsker af troværdighedsgrunde at der 
er dokumentation for en minimal udledning i forbindelse med udstedelse af li-
censer. Se i øvrigt krav til at indsende godkendelser fra myndigheder i forbindel-
se med øvrige krav i afsnit 7.26. 
 
Reguleringen af metaludledningen bygger på en tilladelse for at udlede en mak-
simal mængde krom og kobber til vand i henhold til lovgivningen om en godken-
delsesordning for særlig forurenende virksomheder (EU´s IPPC-direktiv Integra-
ted Pollution Prevention and Control 2008/1/EF).  
 
Der er lavet konsekvensanalyse af IPPC-reglerne, hvor Kommissionen bl.a. 
rapporterer at der er væsentlige mangler. Det viser sig  at medlemslandene i 
utilstrækkelig grad bruger den bedst tilgængelige teknik. Desuden er der mang-
ler i efterlevelse og håndhævelse af reglerne (EU Kommissionen 2007). 
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I stedet for at basere kravene på mg per liter vand som myndighedernes græn-
seværdier gør, så relaterer Nordisk Miljømærkning kravene til ton produceret 
produkt ligesom andre krav i dokumentet. Nordisk Miljømærkning har omregnet 
myndighedernes grænseværdier ved hjælp af produktionsforhold som er typiske 
for mindre dybtrykkerier med et papirforbrug under 140.000 ton per år. Bag-
grunden for at lave omregningen ved hjælp af data fra mindre dybtrykkerier er, 
at det sværere at overholde kravene for dybtrykkerier som typisk trykker mindre 
serier, hvis kravet er udtrykt per ton produkt.  
 
Grunden er at mængden udledt kobber og krom er knyttet til antallet producere-
de cylindere, og at jo mere man trykker med en enkelt cylinder des mindre kob-
ber og krom udledes der per ton produceret tryksag.   
 
Myndighedernes grænseværdier for vandudledninger er 0,5 mg Cr-tot og 1,0 mg 
Cu per liter. Omregnet til ton produkt bliver værdierne ca. 30 mg Cr-tot og ca. 
300 mg Cu. Da Nordisk Miljømærkning ønsker at have skrappere krav end 
myndighedernes grænseværdier er niveauet for krom sat 10% under den frem-
regnede værdi og afrundet så den endelige kravværdi er 25 mg Cr-tot per ton 
papir.  
For kobber er kravværdien sat ud fra observationer på markedet hos moderne 
dybtrykkerier, og den den endelige kravværdi er derfor 90 mg Cu per ton papir.   
 
Alternativt havde man kunnet beregne grænseværdierne i forhold til kvadratme-
ter cylinderareal. Derved ville kravet være neutralt i forhold til størrelsen på en 
typisk seriestørrelse. Nordisk Miljømærkning mener at det er bedre at regne per 
ton produkt, da der ellers kan være risiko for at miljøbelastningen fra trykform-
fremstillingen i dybtryk bliver skjult.   
 
Nordisk Miljømærknings grænseværdi på 5 mg krom-6 (Cr6+) per ton produkt er 
baseret på information fra Nordisk Miljømærknings tidligere kriterier for tryksager 
(3. generationens kriterier). Værdien i disse kriterier var 15 mg krom-6 per ton 
papir og er således omregnet til ton produkt og sat lavere på grund af den tekni-
ske udvikling. 
 
Myndighedskravene til VOC-udledninger er udtrykt som en grænseværdi for 
koncentration af VOC i udluften fra dybtrykkerier (se afsnit 7.13). Nordisk Miljø-
mærkning ønsker i stedet at basere kravet på hvor effektiv rensningen er i tryk-
keriet. Rensningsgraden på 92 % for dybtrykkerier er baseret på information om 
almindelige niveauer for eksisterende installationer i Europa som set i BAT refe-
rencedokumentet for trykning (European Commission 2007). 

7.15 Krav til maksimalt energiforbrug (O9) 
Der er blevet indført et nyt krav, som begrænser en trykmetodes energiforbrug 
(indkøbt energi) til maksimalt 3500 kWh/tonn produkt. Kravet stilles på grund af 
Nordisk Miljømærknings mål om en mere effektiv energiudnyttelse, herunder at 
modvirke klimaændringer. 
 
Trykkeriet behøver ikke at opgøre energiforbruget for hver trykmetode, men kan 
nøjes med at angive det for hele trykkeriet. Den Nordiske Tryksagsportal sørger 
for at fordele energiforbruget på hver trykmetode i forhold til markedsgennem-
snittet (se tabellen nedenfor) for hver metode og foretager alle beregninger. I 
beregningen tager man udgangspunkt i at fordelingen af energiforbruget hos det 
enkelte trykkeri er den samme som fordelingen af de gennemsnitlige markeds-
værdier.  
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Tabel 7.7. Gennemsnitlige markedsværdier for energiforbrug (data fra bilag 1).  
Trykmetode Gennemsnitlig energiforbrug 

(kWh/ton produkt) 
Arkoffset (undtagen emballage- og kuvertoffset) 1253 

Avistryk med coldset 365 
Blankettryk med coldset 997 
Coldset rotation (undtagen avis- og blankettryk) 825 
Heatset rotation 965 
Dybtryk 864 
Flexotryk (undtagen kuverproduktion) 486 
Digitaltryk 2799 
Kuvertoffset 436 
Kuvertproduktion med flexo 552 
Emballageoffset 1564 

Energiparameteret dækker hele trykkeriets indkøbte energi i kWh per ton pro-
dukt. Dvs. at trykkeriet skal redegøre for indkøbte brændsler til stationære for-
brændingsanlæg og indkøbt energi i form af el, fjernvarme/køling etc. Eventuelle 
brændsler til trykkeriets køretøjer indgår således ikke i denne parameter. Dette 
betyder, at egenproduceret energi fra sol, vind og jord-/bjergvarme ikke tæller 
med, da den ikke er købt. Til gengæld skal indkøbt el, til at drive en varmepum-
pe, naturligvis regnes med.  
 
Principielt set havde det være bedst, hvis al energi var omfattet af regnskabet. 
Årsagen til at Nordisk Miljømærkning kun stiller krav til indkøbt energi er at det 
kan være kompliceret at beregne egenproduceret energi. Da dette er første 
gang der er indført krav om opgørelse af energien har Nordisk Miljømærkning 
tilstræbt at ikke gøre kravet for kompliceret. Hvis et trykkeri sælger overskuds-
varme (fx heatsettrykkerier) kan denne varme trækkes fra.  
 
Energiforbrug fra papirproduktion regnes heller ikke med i dette parameter. 
Energiforbrug ved produktion af papiret vægter højt i trykningens livscyklus (se 
bl.a. Fred Larsen et al 2009, Drivsholm et al 1996 og 1997, Dalhielm et al 1995), 
og baseret på dette, ville det - ud fra et teoretisk perspektiv - være bedst at lave 
et energiparameter, som inkluderede energiforbruget fra både papirproduktionen 
og trykningen. Energiforbruget i papirproduktionen er der imidlertid allerede stil-
let indirekte krav til ved et obligatorisk minimumkrav og pointkrav for brug af kon-
trolleret/miljømærket papir.  
 
I Nordisk Miljømærknings reviderede kriterier for kopi- og trykpapir er der skrap-
pe krav på energiområdet. Det betyder, at trykkerierne bedre kan påvirke energi-
forbruget fra papirproduktionen ved at vælge kontrolleret/miljømærket papir. Det 
er bedre at trykkerierne vælger papir ud fra et helhedssyn, i stedet for kun ud fra 
et energihensyn, da papirkriterierne i tillæg til energi også lægger vægt på andre 
parameter, som kemikaliebrug og udslip.  
 
Trykkeriet har også mere styrbarhed over sit eget energiforbrug, i forhold til det 
der sker på papirfabrikkerne, og derfor giver det mest mening for et trykkeri at 
fokusere på sine egne forhold.  
 
Grænseværdien på 3500 kWh/ton produkt er baseret på indsamling af data fra 
litteraturen (Enroth 2010a) samt ansøgningsdata/forespørsel til trykkerier med 
svanelicens i dag, samt data fra andre pilotvirksomheder. Kravet er konstrueret 
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således, at det har et niveau der svarer til at de værste trykkerier ikke kan klare 
kravet. Dette gør også, at energiforbruget samlet set får en større vægt i krave-
ne, end hvad makspointene dikterer, hvilket er i tråd med de livscyklusundersø-
gelser som findes. Se mere om dette i bilag 2 om livscyklusundersøgelser.  
 
Figur 7.15a giver et billede af gennemsnitsværdien og spredningen af data fra 
indsamlingen af energiforbruget hos trykkerier med forskellige trykmetoder. Tal-
lene omfatter data fra de fleste trykmetoder der er omfattet af kriterierne. Nor-
disk Miljømærkning indsamlede troværdige eldata for 68 trykkerier: Ud af dem 
var der 36 som brugte el til opvarmning og 10 som havde både egne el- og var-
medata. Den primære årsag til, at der ikke var flere trykkerier med egne varme-
data er, at de er inhousetrykkerier, dvs. de lejer lokaler og opvarmning indgår i 
lejen.  
 
Tallene viser, at der er stor variation i energiforbruget. Man kan se, at der er 
nogle få trykkerier med et meget højt energiforbrug og dette understøttes af, at 
medianen ligger på 1093 kWh/ton produkt, mens gennemsnittet ligger på 1524. I 
datasættet er der fjernet fem afvigere, da de påvirker resultatet i relativt stor 
grad. For nogle af afvigerne er det usikkerhed om tallene er rigtige, da energi-
forbruget enten er vældig højt eller vældig lavt. Det kan fx være, at et in-
housetrykkeri har oplyst elforbrug for hele bygningen, uden at de har gjort op-
mærksom på, at de er et in-housetrykkeri.  
 
Nordisk Miljømærkning har også beregnet gennemsnitsværdien for elforbrug og 
varmeforbrug, og det er tydeligt at forbruget af el, fortrinsvis til drift af trykkeri-
virksomheden, er højere end energiforbruget til opvarmning. Dette er i tråd med 
tal fra den danske og svenske grafiske branche, hvor elforbruget udgør hen-
holdsvis 55 % og 75 % af det totale energiforbrug (GA og DDFF 2002, SCB 
2010).  
 
Da trykmaskiner hovedsagelig kører på el, er det logisk at trykkerier har et højt 
elforbrug.  
 

 
Figur 7.15a: Energiforbrug (el+varme) i kWh/ton produkt minus afvigere (n = 46). Rød streg indike-
rer gennemsnittet. Data er først og fremmest fra svanemærkede trykkerier med egne el og varme-
data efterår 2010 (trykkerier som bruger el til opvarmning er også med). 
Gennemsnitstal baseret på indsamling fra licensierede trykkerier samt indsam-
ling fra litteraturen fordelt på trykmetode er vist i bilag 1. Nordisk Miljømærkning 
har beregnet gennemsnitsværdier for de forskellige trykmetoder ved at vægte 
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energiforbruget baseret på antallet af trykkerier, der indgår i værdien. På den 
måde vil gennemsnitsværdien fra studier/data med de fleste virksomheder bety-
de mere, når den vægtede gennemsnitsværdi regnes ud.  
 
For nogle af trykmetoderne er der desværre få data, men generelt viser tallene, 
at digitaltrykkerier har et højere energiforbrug per ton tryksag, end andre trykme-
toder. Efter digitaltryk følger arkoffset. Trykmetoden med lavest energiforbrug er 
coldset, herunder coldset med  avistryk.  
 
En grænseværdi på 3500 kWh/ton produkt vil derfor hovedsageligt ramme digi-
taltrykkerier med højt forbrug. Baseret på datagrundlaget samlet ind fra licensie-
rede trykkerier og pilottrykkerier i efteråret 2010 vil andelen af trykkerier, som 
ikke klarer kravet ud fra samtlige indsamlede data, være mellom 10-15 %, af-
hængig af om man regner med afvigere eller ej. Af disse vil ca 80 % være digi-
taltrykkere eller digitaltrykkeri i kombination med anden trykteknik.  
 
Den store variation i energiforbruget viser imidlertid, at også andre trykmetoder 
kan udelukkes af denne grænseværdi. Nordisk Miljømærkning ønsker ikke at 
udelukke en særlig trykmetode med denne grænseværdi. Kravet er sat for at 
udelukke de værste med meget højt energiforbrug.  
Nordisk Miljømærkning har forholdsvis få data for digitaltrykkerier, men ud fra 
sammenstillingen af data i tabel 7.15a kan man se, at spredningen i energifor-
bruget hos de digitaltrykkerier som Nordisk Miljømærkning har information om, 
er stor. Dette indikerer, at der findes et potentiale for digitaltrykkerier til at ned-
bringe deres energiforbrug.  
 
Tabel 7.15a Energidata i kWh/ton produkt for digitaltrykkerier som ikke er in-housetrykkerier.  
Trykkeri Elforbrug  Varmeforbrug Totalt 
1 2487 (elvarme) 2487 
2 803 316 1119 
3 2785 1323 4108 
4 3029 616 3645 
5 1278 585 1863 
6 1453 (elvarme) 1453 
7 4920 (elvarme) 4920 
Gennemsnit   2799 
 

Da der er tilpas stor forskel på energiforbruget per ton produkt mellem forskelli-
ge trykmetoder ville det virke mere naturligt at sætte en grænseværdi per tryk-
metode. Så kunne man sikre at de værste indenfor hver trykmetode ikke ville 
klare kravet. Dette er imidlertid ikke gjort af flere årsager. For det første har Nor-
disk Miljømærkning kun begrænset data tilgængeligt for at kunne sætte et obli-
gatorisk krav, som vil være retfærdigt for alle trykmetoder. For nogen trykmeto-
der, hvor der både findes data i litteraturen og fra licensierede trykkerier, kunne 
det være muligt at sætte en ens grænseværdi, men der findes desværre be-
grænset data for en del trykmetoder, blandt andet digitaltryk, flexo, blanket og 
konvolutproduktion.  
 
Hvis der skulle indføres en obligatorisk grænseværdi per trykmetode, bryder det 
også med princippet om at have de samme krav til alle trykmetoder. I kriterie-
dokumentet findes der et overordnet tanke om, kun at have forskellige kravni-
veauer for de centrale krav, som er udslagsgivende for at få licens.  
Dette er kravet til total pointsum (se afsnit 7.24). Dette princip er også brugt for 
kravet om udsugning ved en vis mængde VOC (afsnit 7.20), minimum mængde 
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kontrolleret/miljømærket papir (afsnit 7.5) og bagatelgrænser for kemikalier (af-
snit 7.8).  
 
Aktiviteter som indgår i energiforbruget 
Som udgangspunkt er det hele trykkeriets energiforbrug (kWh /ton produkt) som 
er omfattet af energiparameteret. Det indebærer hele produktionen i form af pre-
pres, trykning og efterbehandling, men også andre dele/funktioner i trykkeriet 
såsom  kemikalielager, papir- og produktlager, ventilation, belysning, intern 
rensning af vand og emissioner samt støttefunktioner som kontorer, toiletter og 
andre fællesarealer.  
 
Hvis trykkeriet har aktiviteter, som ikke har at gøre med trykkerivirksomheden, 
kan disse fratrækkes efter en vurdering af Nordisk Miljømærkning. En forudsæt-
ning er at trykkeriet kan måle disse aktiviteter adskilt, eller at der er gjort kvalifi-
cerede estimater/vurderinger som kan godkendes af Nordisk Miljømærkning.  
 
Nordisk Miljømærknings indsamling af data i efterået 2010 vedrørende  energi-
forbrug omfattede også spørgsmål omhvilke aktiviteter der indgik i energiforbru-
get. En del trykkerier havde svært ved at svare på dette, så datagrundlaget er 
lille.  
 
Det har således ikke været muligt at se nogen sammenhæng mellem antallet af 
aktiviteter, som indgår og størrelsen på energiforbruget. Til gengæld kan man i 
tabellen nedenfor se en gennemsnitlig fordeling af elforbruget på forskellige 
slutanvendelser på trykkeriet.  
 
Tabel 7.15b Fordelingen af elforbruget på fortrinsvis avis-, bog- og offsettrykkerier (GA og DDFF 
2002). Gengivet med tilladelse fra Grafisk Arbejdsgiverforening. 
Aktivitet Fordeling 
Tørring 0 
Belysning 15 
Pumpning 1 
Køl/frys 5 
Ventilation og blæsere 20 
Trykluft og procesluft 5 
Øvrige elmotorer 35 
Edb og elektronik  15 
Rumvarme 4 
I alt 100 

 
Tabellen viser, at der bruges mest el til drift af trykmaskiner (35 %), medens 
belysning, ventilasion samt edb og elektronik bruger noget mindre el. Alle tryk-
kerier vil have et forbrug knyttet til disse aktiviteter. Til en vis grad vil også stør-
relsen på forskellige afdelinger, såsom kontorvirksomhed og lager reflektere 
størrelsen på trykkeriet målt i antal ton papir. Siden energiforbruget er udregnet 
baseret på ton papir i trykkeriet, vil der være en sammenhæng mellem størrel-
sen på forskellige afdelinger i et trykkeri og papirforbruget. Lager vil også være 
en aktivitet, som ikke bruger meget opvarmning.  
 
Dette vil yderligere reducere sandsynligheden for, at disse aktiviteter vil være 
afgørende for det totale energiforbrug på trykkeriet.  
 
Nordisk Miljømærkning har derfor valgt at stille krav til hele trykkeriets energifor-
brug og indfører ikke fratræk, eller eventuelt tillæg i energiforbruget baseret på 
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forskellige aktiviteter. Der er dog to undtagelser, nemlig for avistrykkerier med 
redaktion og for ekstern efterbehandling. 
 
Nordisk Miljømærkning mener at størrelsen på en avisredaktion ikke nødvendig-
vis hænger sammen med avisens oplag i ton, men snarere er styret af, hvilke 
ambitioner der er for avisens indhold. Desuden kan man drage en parallel til 
øvrige tryksager, hvor fremstillingen af indholdet foregår udenfor trykkeriets 
vægge (fx at forfatte en bog). Derfor er denne del af avisens produktion ikke 
omfattet af energiparameteren.   
 
Data fra litteraturen viser at avistrykkerier med redaktion i gennemsnit har ca. 50 
% højere energiforbrug end avistrykkerier uden redaktion (se data i bilag 1). 
Avistrykkerier med redaktion i samme bygning som trykkeridriften, kan derfor 
trække energiforbrug knyttet til redaktionen fra, hvis trykkeridriften kan måle eller 
lave et kvalificeret estimat af dette energiforbrug.  
 
Efterbehandling (både mekanisk og kemisk) anses som en naturlig del af trykke-
rivirksomheden. Nogle trykkerier har megen efterbehandling internt, mens andre 
har lidt og hovedsagelig sender tryksagerne til efterbehandling hos et eksternt 
firma. Maskiner, som bruges til efterbehandling, bruger energi og dette energi-
forbrug skal tages med i beregningen af totalt energiforbrug. For at de trykkerier, 
som efterbehandler sine tryksager internt, ikke skal blive straffet for dette i for-
hold til trykkerier, som sender sine tryksager til ekstern efterbehandling, skal 
trykkerier med ekstern efterbehandling derfor lægge det til energiforbruget som 
opstår hos eksterne efterbehandlere. For at gøre det enklere, skal trykkeriet 
bruge en skabelonværdi på 90 kWh per ton produkt, uanset hvilke efterbehand-
lere trykkeriet bruger.  
 
Af praktiske årsager har Nordisk Miljømærkning valgt at bruge det samme prin-
cip for energiforbrug ved efterbehandling, som bruges ved makulatur i forhold til 
intern og ekstern efterbehandling. Energiforbruget, som lægges, er relateret til 
den mængde indkøbt/brugt papir til ordrer, som sendes til ekstern efterbehand-
ling. Denne mængde er den samme som trykkeriet skal bruge ved beregning af 
makulatur der opstår eksternt (se afsnit 7.7).  
 
Det betyder  at et trykkeri som har 30 % i samlet makulatur og sender 200 ton til 
ekstern efterbehandling, skal lægge 90*200*(1-30/100)=12.600 kWh oven i tryk-
keriets interne energiforbrug.  
 
Skabelonværdien for energiforbruget for ekstern efterbehandling er baseret på 
energiforbrugtal for et bogbinderi, som Nordisk Miljømærkning har fået ved ind-
samling af data. Dette viste, at energiforbruget var 83 kWh/ton produkt på bog-
binderiet. Skabelonværdien er afrundet til 90 kWh/ton produkt.   
 
In-house trykkerier 
Begrebet in-house refererer til trykkerier, som ikke har sine egne lokaler, men 
som lejer lokaler i en bygning der også har andre aktiviteter. Digitaltrykkerier er 
ofte typiske in-housetrykkerier. En del af disse trykkerier har ikke oversigt over 
deres eget energiforbrug. Dette gælder især energi brugt til opvarmning, fordi 
dette ofte indgår i huslejen.  
 
Tre af de syv in-house digitaltrykkerier som Nordisk Miljømærkning har samlet 
data ind fra, kender heller ikke eget forbrug af el til drift af selve trykkerivirksom-
heden. Nordisk Miljømærkning har valgt at indføre krav om, at in-
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housetrykkerier, som ikke kender sit eget elforbrug, må installere egen elmåler 
og eventuelt flere, hvis der ikke er en central forsyning. Af praktiske årsager skal 
trykkeriet dog som minimum installere elmålere på samtlige trykmaskiner. Hvis 
trykkeriet ikke installerer elmålere for det resterende elforbrug, skal dette bereg-
nes ved at multiplicere elforbruget fra maskinerne med en skabelonværdi på 
2,86. Baggrunden for denne værdi er ifølge oplysningerne i tabel 7.15b, at ca. 
35 % af elforbruget på et trykkeri kommer fra trykmaskinerne (1/0,35=2,86). 
 
Det er vigtigt at kende sit eget energiforbrug for at få et bevidst forhold til hvad 
man forbruger. Hvis man ved hvor meget man bruger er det også lettere at lave 
ændringer, for derefter at se effekten.  
 
Når det gælder opvarmning, kan dette være vanskeligere at måle ved egen må-
ler, da det fx kan være fjernvarme som bruges til opvarming. Hvis der bruges el 
til opvarmning, vil installering af elmåler også give tal på forbruget til opvarming.  
For in-housetrykkerier med andre energikilder til opvarmning end el, og som ikke 
har egen måling af varmeforbrug, skal der tillægges et varmeforbrug baseret på 
varmeforbrug per kvadratmeter i den bygning trykkeriet ligger i.  
 
Nordisk Miljømærkning indsamlede data for varmeforbrug per kvadratmeter i 
ikke in-housetrykkerier i efteråret 2010, og disse data viser en gennemsnitsvær-
di på 110 kWh/m2  med en spredning mellem 43 og op til 261. Dette ligger inden-
for de rammer, som er typiske for bygninger af forskellig størrelse og alder som 
oplyst i tabel 7.15c.  
 
Tabel 7.15c: Specifikt nettovarmeforbrug i bygninger afhængig af alder og areal (GA og DDFF 
2002, s. 21). 
Opført eller væsentligt re-
noveret i perioden 

Specifikvarmeforbrug i kWh/m2, år 
En etage Flere etager Tillæg ved små arealer 

Før 1960 300 200  
1960-1977 150 100 
1978-1995 90 60 
Efter 1995 70 50 
Tillæg små arealer <300 m2  0,4 
Tillæg små arealer <250 m2 0,2 

  
Nordisk Miljømærkning har fundet data for syv in-house digitaltrykkerier, hvor 
der er varmedata for hele bygningen (ikke elvarme). Det gennemsnitlige varme-
forbrug for disse bygninger ligger på 110 kWh/m2 med data fra 3,6 (installeret 
bjergvarme) op til 252. Der er ikke mange data, men det kunne tyde på at der 
ikke er den store forskel på varmeforbruget per kvadratmeter i et in-
housetrykkeri, og varmeforbruget for bygningen som helhed, hvis man sammen-
ligner med værdier for trykkerier som ikke er in-house. 
 
Til gengæld virker det som om variationen er større, hvis man beregner in-
housetrykkeriets totale varmeforbrug på baggrund af trykkeriets areal og relate-
rer dette til ton produkt. Gennemsnittet for de syv in-house digitaltrykkerier 
nævnt ovenfor ligger på 3105 kWh/ton produkt med en spredning fra 94 (instal-
leret bjergvarme) op til 11144 kWh/ton. Dette skal sammenlignes med digital-
trykkerier som ikke er in-house, og hvis varmeforbruggennemsnitligt ligger på 
710 (fire digitaltrykkerier som ikke bruger el til opvarmning).  
For fire ud af de nævnte syv in-housetrykkerier har Nordisk Miljømærkning også 
fået data for elforbruget. Data for disse trykkerier fremgår af tabel 7.15d. Ud fra 
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disse data kan man se, at kun en af dem ville klare grænseværdien på 3.500 
kWh per ton produkt.  
 
Tabel 7.15d Energidata i kWh/ton produkt for in-house digitaltrykkerier som har egne eldata.   
Trykkeri Elforbrug  Varmeforbrug (beregnet)  Totalt 
1 3.383 11.144 14.527 
2 2.029 2.206 4.235 
3 4.009 2.153 6.162 
4*) 1367 776 2143 
Gennemsnit 2.697 4.070 6.249 

*) Usikkert om der er tale om egne eldata.  
 
Denne forskel fra ikke in-house digital-trykkerier skyldes enten for få og måske 
mangelfulde data, men kunne også være et tegn på at in-housetrykkerier oftere 
har store lokaler i forhold til produktionens størrelse, eller at produktionskapaci-
teten ikke bliver udnyttet i samme grad som i et ikke in-housetrykkeri.  
Mangelfulde data kan typisk have at gøre med en forveksling fordi data dækker 
hele bygningen og ikke kun trykkeriet.  
 
Grunden til at det har været svært at få data kan hænge sammen med at mange 
af in-housetrykkerierne ikke selv betaler en el- eller varmeregning, men blot be-
taler et fast beløb til husleje. Nordisk Miljømærkning vurderer at der typiske ikke 
er forskel på de trykmaskiner som benyttes i in-house i forhold til ikke in-house 
digitaltrykkerier. 
 
På baggrund af dette, og oplysninger fra digitaltrykkerier som ikke er in-house, 
vurderer Nordisk Miljømærkning at der er et stort potentiale for in-
housetrykkerier at spare på energien, og at ved at gøre dette har mulighed for at 
opnå licens til Svanemærket.  
 
Der tages ikke hensyn til klimaforskelle i kravet om energiforbrug. Der er forskel 
på behovet for opvarmning i de forskellige nordiske lande og indenfor hvert en-
kelt land, men i trykkeribranchen udgør energi til driften af trykkeriet mere end 
energi til opvarmning. Baseret på de indsamlede data for energiforbrug er det 
tydeligt at der er store variationer i energiforbruget, både mellem trykmetoderne 
og indenfor en enkelt trykmetode.  
 
Den store variation har gjort, at det ikke har vært mulig at se, om klimazoner har 
påvirket energiforbruget. Siden den obligatoriske grænseværdi er sat højt, er det 
det fleksible pointparameter, som vil reflektere forskelle i energiforbrug. Det er 
ikke sandsynligt, at klimazoner vil være afgørende for pointsummen, som op-
nåes her. Ved senere revision, hvor Nordisk Miljømærkning har mere data til-
gængeligt, kan det blive aktuelt at justere energiforbruget baseret på klimazoner. 
 
Energiforbrug og energikilder 
Ved brug af andre energikilder end el, skal omregningsfaktoren præsenteret i 
tabel 7.15e bruges. Disse er baseret på værdier for nedre varmeværdi fra Nor-
disk Miljømærknings kriterier for papir, dersom ikke andet er angivet (Basismo-
dul, ver. 2).  
 
 
 
 
 
 



Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

66 

Tabel 7.15e Energifaktorer baseret på nedre brandværdi.  
Brændsel Nedre brandværdi Enhed 
Let fyringsolie 36,0 GJ/m3 

Tung fyringsolie 38,7 GJ/m3 
LPG (gasol) 46,1 MJ/kg 
Naturgas 38,9 MJ/m3 
Biogas 6,4 kWh/m3 
Pellets 10,0 GJ/m3 
Træflis 3,5 GJ/m3 
Træbriketter 10,0 GJ/m3 
Kul 26,5 MJ/kg 
Fjernvarme 
Vandbaseret, 35° C afkøling 40,8 kWh/m3 
Dampbaseret, kondensat ved 100° C og normalt 
lufttryk 

627 kWh/m3 

     
Værdierne for nedre brændværdi er hentet fra kriterierne for miljømærkning af 
papir med undtagelse af biogas. Værdien for biogas er hentet fra kriterierne for 
miljømærkning af 2. generations kriterier for tekstilservice.  
 
Hvis mere specifikke værdier er tilgængelig fra leverandøren af brændsel, fx 
egne opmålte værdier, kan disse værdier benyttes i stedet. For brændsel, som 
ikke er inkluderet i tabellen, kan der benyttes data fra leverandører (nedre 
brændværdi).  
 
I nogle tilfælde afregnes fjernvarme som m3 vand eller m3 kondensat fra damp-
fjernvarme og oplysningerne hvis kWh ikke fremgår af regningen. Data for fjern-
varmevand bygger på 35 graders afkøling, specifik varmekapacitet for vand på 
4,2 J/kg*grad (gælder for vand fra 0-120 grader) og densitet 1 kg/l (gælder for 
vand mellem 0-100 grader). For fjernvarmekondensat (dampfjernvarme) bygger 
værdien på specifik fordampningsental på 2257 kJ/kg ved 100 grader og normalt 
lufttryk samt på densitet =1 kg/m3. 
 
Nordisk Miljømærkning ønsker som udgangspunkt at regne energiforbruget i 
primærenergi, det vil sige at man også tager hensyn til hvor effektive de forskel-
lige energikilder er. Ved en sådan omregning skal elforbruget ganges med en 
faktor 2,5 og fjernvarme med en anden faktor. Dette er imidlertid ikke gjort i 5. 
generation af kriterierne. En af årsagerne er at der er mangel på detaljerede 
data. For at omregne til primærenergi, er det nødvendigt at kende til energifor-
bruget fordelt på energikilde. Data som Nordisk Miljømærkning har indsamlet i 
efteråret 2010 viser energiforbrug fordelt på energikilder, men for data hentet fra 
litteraturen findes kun det totale energiforbrug i kWh.  
 
En anden årsag er at styrbarheden, dvs. muligheden for at bytte energikilde, er 
relativ lille. I et trykkeri er maskinparken hovedsageligt eldreven, og det er ikke 
muligt for trykkeriet at erstatte el med en anden energikilde. Til gengæld kan der 
være en begrænset mulighed for at skifte energikilder til opvarming.  
 
Denne mulighed er dog meget begrænset, da det langt fra er muligt for alle at få 
fjernvarme, eller fordi mange trykkerier er af en sådan størrelse, at det ikke kan 
betale sig at investere i et stationært forbrændningsanlæg.  
 
Energiforbrug til opvarmning er lavere end energiforbruget til selve driften af 
trykkerivirksomheden. Nordisk Miljømærkning vurderer derfor, at styrbarheden til 
trykkeriet til at spare energi er betydeligt større end udbyttet af varmekilde.  
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Ved at indføre energikrav i 5. generation af kriterierne vil Nordisk Miljømærkning 
få mere information om el- og brændselforbruget. Dette gør at der kan stilles 
krav baseret på primærenergi ved senere version af kriteriene, hvis Nordisk Mil-
jømærkning vurderer at det bliver aktuelt. 

7.16 Point for energi (P9-P10) 
Trykkeriet kan få op til 20 point for energi, dels for energiforbruget regnet som 
indkøbt energi på trykkeriet, og dels for kortlægning af energiforbruget på trykke-
riet, samt brug af vedvarende energikilder eller kortlægning af kuldioxidudled-
ning i leverandørkæden. Energi er udpeget som mulighed for at opnå point på 
baggrund af Nordisk Miljømærknings mål om effektivere energiudnyttelse og 
herunder at modvirke klimaændringer. Man kan maksimalt få 18 point for energi-
forbruget og maksimalt 2 point for øvrige tiltag. Det betyder at man kun kan få 
point for en af nævnte pointmuligheder:  

• Energikortlægning og –plan  
• Brug af vedvarende energikilder  
• Kortlægning af kuldioxidudledning i leverandørkæden  

 
Nordisk Miljømærkning har samlet data og beregnet et markedsgennemsnit for 
størrelsen på energiforbruget og skønnet markedsgennemnittet til 0 for energi- 
og kuldioxidkortlægninger for hver enkelt trykmetode i bilag 1. Summen af mar-
kedsgennemsnittet for disse og andre parametre plus et samlet point-tillæg ud-
gør en trykmetodes pointgrænse for at opnå licens (se afsnit 7.24). 
 
Alle kravene er nye i 5. generation af kriteriene. I 4. generation af kriterierne var 
det kun 5 point for krav knyttet til energi, men da fokus på energiforbrug og driv-
huseffekt er steget, er energi vægtet højere på bekostning af point for VOC (10) 
og for affald (5) fra 5. generation. Mulighederne for at få point i 4. generation var 
knyttet til forskellige energibesparende tiltag som frekvensstyrede kompressorer 
og pumper. Disse var svære at kontrollere og blev erstattet med point for lavt 
energiforbrug per ton papir. Muligheden for at få point for vedvarende energikil-
der til el og varme er beholdt, men er blevet modificeret. 
 
Energiforbrug (P9)  
Kriterierne giver op til 18 point, afhængig af hvor stort energiforbruget er i kWh 
per ton produceret produkt op til 3.500 kWh/ton.  
 
Baggrunden for afgrænsningen og definitionen af parameteren er beskrevet i 
foregående afsnit. Værdier som ligger til grund for opstilling af parameteren er 
baseret på data indsamlet fra svanemærkede trykkerier og data fra litteraturen 
(se bilag 1).  
 
Point for energiforbrug skal beregnes efter følgende formel, hvor x er trykkeriets 
energiforbrug: 

       Point  = 18*3500/(3500-300) – 18*x/(3500-300) eller 
 =  18/3200x(3500 – energiforbrug) i kortere form 

 
Formlen er lavet med udgangspunkt i, at en værdi på 3500 skal give 0 point, og 
en værdi på 300 skal give 18 point.  
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Derimellem er der et lineært forhold. Grunden til, at energiforbruget giver 0 point 
ved 3500 kWh/ton produkt er, at der er et krav om maksimalt energiforbrug, som 
ligger på dette niveau (se afsnit 7.15). Da der ikke findes eksempler på trykkeri-
er med 0 kWh i energiforbrug, får man maksimalt 18 point, hvis man har ca. 300 
kWh per ton årligt produkt. Dette niveau svarer til det laveste observerede ener-
giforbrug.  
 
Energikortlægning (P10) 
Trykkerier kan opnå 2 point, hvis der findes en energigennemgang/kortlægning 
som ikke er ældre end 5 år og som indeholder forslag til foranstaltninger, herun-
der besparingspotentiale og omkostninger. Strømforbruget kan være opdelt på 
de mest strømforbrugende aktiviteter, såsom trykmaskiner, ventilation, befugt-
ning og elektronisk udstyr/maskiner. Dette er en uddybning af specifikationerne 
til energikortlægningen i forhold til 4. generation af kriterierne svarende til det 
der står i Nordisk Miljømærknings hotelkriterier. 
 
Vedvarende energikilder 
Pointmuligheden blev fra 5. generation af kriterierne sænket og skærpet, så man 
får 2 point for el, og 2 for varme, men kun hvis trykkeriet har gyldige certifika-
ter/erklæringer for vedvarende el/varme for 100 % af forbruget. Grunden til dette 
er, at det er svært at vise konkrete effekter af en sådan pointmulighed, men at 
effekterne snarere kan beskrives som en signalværdi.   
 
Nordisk Miljømærknings definition af vedvarende energi bygger på EU’s definiti-
on i henhold til direktiv 2001/77/EF, og retningslinierne til direktiv 2003/87/EF 
publiceret i beslutningen 2004/156/EF. I EU’s direktiv 2001/77/EF om Promove-
ring af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder i det indre elektrici-
tetsmarked defineres vedvarende energikilder, herunder biobrændsler.  
 
Til direktiv 2003/87/EF om System for handel med udledningsrettigheder for 
drivhusgasser, findes en beslutning fra kommissionen som hedder 
2004/156/EG. Her kan man i kapitel 8 se at tørv står blandt fossile faste brænds-
ler. 
 
Kuldioxidudledning (P10) 
Trykkeriet får 2 point, hvis der er gennemført en CO2-gennemgang i henhold til 
Intergrafs anbefalinger om CO2-beregninger i trykkeribranchen. Denne omfatter 
13 parametre knyttet til blandt andet udslip fra papirproduktion, energiforbrug, 
transport og produktion af kemikalier. Parametrene som inkluderes vil ifølge 
Intergraf dække 95 % af det totale CO2-udslip fra grafisk produktion (Enroth 
2010a).  
 
Ved revision af kriterierne har det været vurderet at krav til udslip af CO2 per ton 
produkt skulle indføres, men det har ikke været muligt at sætte et kvantitativt 
krav til dette.  
 
Der kræves detaljeret information på mange parametre for at kunne sætte et 
sådant krav. Kortlægning af udslip af CO2 viser at produktion af papir, elforbrug 
og opvarmning af lokaler er de væsentligste parametre, når det gælder klima-
gasudslip (Enroth 2010a).  
 
Nordisk Miljømærkning har allerede krav til papir som bruges i et svanemærket 
trykkeri. Svanemærket og kontrolleret papir opfylder strenge krav både på for-
brug af energi og CO2-udslip ved produktion.  
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Ved af stille krav til energiforbrug og belønne trykkerier med et lavt forbrug vil 
dette også indirekte føre til lavere udslip af CO2. Det vigtigste for Nordisk Miljø-
mærkning er at stille krav som reducerer energiforbruget. Derefter er det vigtigt 
at stimulere brugen af energikilder og andre tiltag, som kan redusere udslip af 
klimagasser.  
 
Der er meget fokus på klima og udslip af klimagasser i dagens samfund og dette 
reflekteres også i trykkeribranchen. Men Nordisk Miljømærkning ønsker ikke et 
overdrevet fokus på CO2-udslip, da det er den totale miljøbelastning som er væ-
sentlig. En kortlægning kan derimod være positiv for at få en oversigt over eget 
forbrug, og dermed kunne se effekter ved eventuelle tiltag. Det kan motivere til 
forbedringer. Derfor er der indført en mulighed for at få point, hvis en lignende 
kortlægning gennemføres og Nordisk Miljømærkning vil vurdere, om det er rele-
vant at indføre en kvantitativ kuldioxidparameter i kommende generation af krite-
rierne.  
 
Der findes desværre ingen international standardiseret måde at lave CO2-
beregninger på, men der findes flere forskellige initiativer. Der arbejdes blandt 
andet med en ISO-standard for ”carboon footprint” for produkter (ISO 14067).  
 
Andre eksempler er ”Greenhouse Gas Protocol (GHG)”, Clean Development 
Mechnism (CDM), CO2-focus, Intergrafs anbefalinger, GA (Grafisk Arbejdsgiver-
forning) klimaberegner og CEPI (Confederation of European Paper Industries) 
Framework for the development of Carboon Footprints for paper and board 
products. Se Maria Enroths beskrivelse af disse og andre initiativer vedrørende 
carbon footprint (Enroth 2010a). 
 
Et eksempel på en omfattende carbon footprint undersøgelse er det finske 
Leader project (Viluksela et al 2010, Pihkola et al 2010 og Pihkola et al 2011). 
I projektet har man benyttet carbon footprint guidelines fra CEPI og den britiske 
PAS 2050:2008, samt lavet beregninger for et dagblad (coldset), et magasin 
(heatset), fotobog (digitaltryk) , en reklametryksag (dybtryk) og en bog med hår-
de omslag (arkoffset) for at identificere de kritiske livscyklusfaser og processer, 
hvor kuldioxidemissionerne kan reduceres. Beregninger er er lavet på baggrund 
af et gennemsnit af emissioner for de femseneste år fra den finske energipro-
duktion. 
 
Årsagen til at Intergrafs anbefalinger fra 2010 er valgt, er at de er omfattende,  
detaljerede og dækker næsten hele leverandørkæden samt at Intergraf har ud-
viklet retningslinierne specifikt til den grafiske branche i samarbejde med bran-
cheorganisastionerne i Europa. 
 
Et praktisk eksempel på brug af Intergrafs anbefalinger er GA’s klimaberegner. 
Beregneren kan bruges af trykkerier til at kortlægge kuldioxidudledningerne.  
 
En sammenstilling af data fra trykkerier som har brugt beregneren viser at papir 
udgør den største kuldioxidbelastning, og står for 61 % af kuldioxidudledningen i 
leverandørkæden. Derefter kommer trykkeriets køb af elektricitet (16 %), for-
brændning af brændsler i egen forbrændningsanlæg (8 %), transport af papir (5 
%) og fremstilling af trykfarve og lak (5 %). Data repræsenterer arkoffset, heat-
set og blankettryk (Enroth 2010a).   
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Nordisk Miljømærkning vil overveje at modificere kriterierne, så en kortlægning, 
som følger en vedtaget udgave af ISO 14067, også kan give point i Nordisk Mil-
jømærkning. 

7.17 Krav til affald (O10) 
Trykkeriet skal lave en affaldsplan for at lette kildesorteringen på trykkeriet. Kra-
vet er valgt på grund af Nordisk Miljømærknings mål om at minimere affalds-
dannelse. Affald dannes mange andre steder i tryksagens livscyklus, f.eks. i 
forbindelse med papirproduktionen. Affaldskravet fokuserer på det affald trykke-
riet kan styre.  
 
Der er, som i tidligere versioner af kriterierne, krav om, at virksomheden laver en 
affaldsplan. Dette vil tilskynde, at der kommer fokus på affaldsfraktionerne. Det 
er frivilligt at opgøre affaldsmængder. Dette vil yderligere øge bevidstheden om 
de mængder affald, som dannes og kan bruges som dokumentation for nogle af 
tiltagene som giver point under affald.  
 
Kravet til affaldsplanen er korrigeret en anelse i version 5 af kriterierne. Kolon-
nen hvor man skal oplyse affaldstransportør er fjernet, og affaldsfraktionenerne 
er blevet justeret en smule for at blive mere up-to-date.  
I kriterieversion 5 skal kravet dokumenteres i den Nordiske Tryksagsportal i ste-
det for i et separat bilag som tidligere. Bilag 2 i kriterierne gengiver hvilke infor-
mationer man skal udfylde i portalen.  

7.18 Point for affald (P11-P12) 
Trykkeriet får point for affald, dels op til 5 point for forskellige affaldsminimeren-
de teknologier, og dels 5 point for mængde blandet affald i kg/ton produkt op til 
20 kg/ton produkt. Muligheden for at få point er udpeget på baggrund af Nordisk 
Miljømærknings mål om at reducere affaldsdannelsen. Reducerede affalds-
mængder vil også bidrage til færre transporter. I forhold til seneste generation af 
kriterierne er point for dette område ændret fra at være 15 point totalt til nu at 
være i alt 5 point. 
 
Nordisk Miljømærkning har i bilag 1 skønnet at markedsgennemsnittet for denne 
parameter er 2 point for arkoffset, blankettryk, kuverttryk og emballageoffset 
samt 5 point for øvrige trykmetoder. Point for mængde usorteret affald er skøn-
net til 2,5 for alle trykmetoder. Summen af markedsgennemsnittet for disse og 
andre parametre plus et samlet point-tillæg udgør en trykmetodes pointgrænse 
for at opnå licens (se afsnit 7.24). 
 
Farvespild er udpeget som en mulighed for at opnå point på grund af Nordisk 
Miljømærknings mål om at mindske materialeforbruget og reducering af miljøgif-
te i vandmiljøet. Udover denne pointmulighed er der yderligere krav til trykfar-
verne og deres indholdsstoffer, se afsnit 7.8 om dette.  
 
Der kan maksimalt opnås 5 point for forskellige teknologier som minimerer af-
faldsstrømmene fra trykkeriet. I 4. generation af kriterierne kunne man få op til 
15 point sammen med point for blandet affald, men det viste sig at det ikke var 
muligt at opnå dette pointniveau, da ikke alle teknologier var lige relevante for 
alle trykmetoder. Affaldsområdet er et område som trykkerierne har en vis mu-
lighed for at styre, og hvor der er et potentiale for forbedringer ved brug af nogle 
forskellige teknologiske løsninger. 
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Desuden kan man få op til 5 point for mængden blandet affald trykkeriet genere-
rer. Dette kan ses som et mål på, hvor effektiv kildesorteringen er. 
 
Man kan for eksempel  få farvepatroner til sin offsettrykmaskine hvor patronerne 
styres med computer og automatisk doserer farver ned i farvekaret. Disse farve-
patroner er konstruerede, så der bliver meget få farverester tilbage. Johnsen et 
al rapporterer en meget stor spredning for farvespildet på mellem 2,4 % op til 
45,9 %. Jepsen og Tebert rapporterer et farvespild på 1-3 % for heatsettrykkeri-
er. Det er usikkert, hvorvidt de høje tal hos Johnsen et al er et udtryk for, at man 
har regnet med andre ting i farvespildsfraktionen (det kunne fx være farvedåser-
ne).   
 
I 4. generation af kriterierne var der en mulighed for at få point, hvis man kunne 
vise, at man havde et lavt farvespild ved at beregne spildprocenten. Denne mu-
lighed er i 5. generation af kriterierne fjernet, da det viste sig, at opgørelserne 
var meget usikre. Farvespildet findes i mange separate affaldsfraktioner, som 
klude, brugt afvaskere, rester i metaldåser m.m. Nordisk Miljømærkning har ikke 
observeret robuste metoder at opgøre dette på. 
 
Genbrug af afvaskervand/skyllevand til opspædning af koncentreret trykfarve og 
brug af kammerrakel i flexotryk kan give betydelige miljøgevinster ifølge Fred 
Larsen et al 2002.  
 
Hvis man tager den første liter vaskevand fra klichévask og bruger som op-
spædning i 15 liter farve, giver det kun en fortynding på 1 %. Ifølge Fred Larsen 
et al er det okay med en fortynding på mellem 1-8 %. Der findes ifølge Fred Lar-
sen et al flere muligheder for at minimere affald i flexo. 
 
Der er inddamperteknologi i forskellige størrelser til at genvinde afvaskere på 
trykkerier, som bruger afvaskere, så trykkeriet kan nedsætte sit forbrug af afva-
skere betydeligt, og derved også minimere afvaskervand til bortskaffelse (Jør-
gen Timm 2005). Der er også filtreringssystemer, som kan filtrere fugtevandet 
så rent, at man ikke behøver at bortskaffe det, men kan bruge det om og om 
igen. Disse systemer kaldes i kriterierne ”omfattende filtrering” til forskel fra et 
almindeligt tekstilfilter som blot tager de store partikler, og gør at man regel-
mæssigt bliver nødt til at skifte fugtevandet ud med nyt.  
 
I 4. generation af kriterierne kunne man få 2 point, hvis man havde et helt lukket 
system i film- eller trykformfremstillingen, hvor der kun var filtre og slam til bort-
skaffelse.  
 
Dette var mest aktuelt for filmfremstilling, hvor man kunne bruge skyllevand til at 
opblande i ny fixer. Denne mulighed er fjernet fra 5. generation af kriterierne, da 
der ikke længere er så mange, der har traditionel filmfremstilling.  
 
Muligheden for at få 1 point for et system, hvor skyllevandet blot recirkuleredes, 
men ikke nødvendigvis blev genbrugt i andre dele af film- eller trykformfremstil-
lingen, er strammet. Fra 5. generation får man kun point, hvis man ikke udleder 
kemikalier til kloak (fx skyllevand eller fremkalder) og har mindre end 0,1 liter 
brugte proceskemikalier per ton produkt per år til bortskaffelse. Det betyder, at 
man kun kan få point, hvis man bruger en meget begrænset mængde kemikalier 
og man samtidig samler dem til kontrolleret bortskaffelse. Denne pointmulighed 
er af praktiske grunde flyttet til point for repro (afsnit 7.12).  
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Det er også muligt at opnå point, hvis man kan vise, at det meste af affaldet bli-
ver kildesorteret. Muligheden for point begrænses, hvis man ikke sparer på for-
brugsmaterialer.  
 
          Point = 5-x/4 
          hvor x er mængden af usorteret fast affald i kg per ton produkt 
 
Hvis trykkeriet  ikke har mere end 4 kg usorteret affald, får trykkeriet 4 point. I 4. 
generation fik man 3 point, hvis mængden ikke var mere end 10 kg, og der var 
ikke andre muligheder for point. Usorteret affald er blandet affald, som går til 
deponi eller til forbrænding.  
 
Dette niveau kan opnås ved, at affald genbruges eller genanvendes enten på 
trykkeriet eller hos eksterne affaldsbehandlere. Det kan være genanvendelse af 
materialet (fx makulatur til returpapir).  
 
Nordisk Miljømærkning har observeret, at mange af dem som har opgjort dette, 
ligger omkring 5 kg eller lavere. I forbindelse med udviklingen af 4. generation af 
kriterierne så Nordisk Miljømærkning en forholdsvis stor spredning fra ca. 5 kg 
op til ca. 100 kg per ton indkøbt trykpapir blandt ark-, heatset og coldset offset-
trykkerier. Derfor er 20 kg per ton produkt valgt som skøn for det niveau, hvor 
man ikke længere får point.  
 
Man kan samle point ved flere forskellige tiltag, og de trykkerier som allerede 
har tænkt i affaldsminimering belønnes og der opnås en høj grad af fleksibilitet 
for de trykkerier, der vil opnå licens. Målet på længere sigt er trykkerier, som slet 
ikke genererer, eller genererer meget lidt, affald. Et minimum af affald bidrager 
også positivt til driftsøkonomien på trykkeriet, da det vil spare udgifter til råmate-
rialer og da bortskaffelse af affald er forbundet med en hel del udgifter. 

7.19 Point for miljømærkede ydelser og varer (P13) 
Trykkeriet får op til 3 point for brug af forskellige miljømærkede varer og service-
ydelser. Denne mulighed for at få point er udpeget på baggrund af Nordisk Mil-
jømærknings mål om at reducere miljøbelastningen i tryksagens livscyklus. En 
anden vigtig grund er, at miljømærkning øger bevidstheden om miljø og grønne 
indkøb og miljømæssige prioriteringer generelt.  
 
Denne mulighed for at opnå point er justeret i forhold til tidligere, så man bl.a. 
også kan opnå nogle få point for produkter, som bruges andre steder end i pro-
duktionsprocessen.  
 
Nordisk Miljømærkning har samlet data og beregnet et markedsgennemsnit for 
antal point for denne parameter for hver enkelt trykmetode i bilag 1. Summen af 
markedsgennemsnittet for denne og andre parametre plus et samlet point-tillæg 
udgør en trykmetodes pointgrænse for at opnå licens (se afsnit 7.24). 
 
Miljømærkede produkter og ydelser, som får de højeste point, er i første om-
gang nogle der bliver brugt i produktionen og som derfor forventes at have en 
vis indflydelse på miljøbelastningen i tryksagens livscyklus. Fra 5. generation af 
kriterierne er der dog indført en mulighed at opnå 0,5 point, hvis man har indkøb 
af mindst 90 % miljømærkede forbrugsvarer indenfor 2 af kategorierne kopipa-
pir, toiletpapir, håndsæbe og rengøringsmidler – dvs. ting som ikke har direkte 
relation til produktionen, men som alligevel bliver købt af trykkerier. 
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På lignende måde er der indført point for tonerkassetter og kontormaskiner, som 
bruges på kontoret i trykkeriet. 
 
Hvis man ønsker, at andre kategorier skal tælle med, skal det ske efter en vur-
dering fra Nordisk Miljømærkning. Tilsvarende skal Nordisk Miljømærkning vur-
dere, om andre produkttyper i produktionen end de nævnte kan få 1 point. 
 
For de pointmuligheder som er overført fra tidligere generationens kriterier (fx 
miljømærkede klude, arbejdstøj osv.) er der indført en minimums procentgrænse 
i mængde man skal bruge for at få point.  
  
Fra 5. generation af kriterierne blev point for svanemærket lim fjernet, da det 
ikke længere er muligt at svanemærke lim til grafisk produktion. Point for sva-
nemærket eller papir med EU Ecolabel er fjernet på baggrund af den nye væg-
tede beregning for papir i forbindelse med det obligatoriske krav for minimum-
andel miljøvenligt papir og pointmulighed for valg af papir (afsnit 7.5 og 7.6). 
 
For at opnå maksimumpoint  skal der hentes point fra flere typer af miljømærke-
de produkter eller tjenester. Selvom der kun gives få point for hvert tiltag, øger 
det opmærksomheden på miljø generelt. At det øger opmærksomheden, viser 
Nordisk Miljømærknings erfaringer med licenserne indenfor hoteller og butikker. 
Trykkerier, der allerede har tænkt i disse baner, bliver belønnede og der er des-
uden en høj grad af fleksibilitet, da der er mange forskellige tiltag. 

7.20 Obligatorisk krav til opløsningsmidler (O11) 
Der er indført et nyt krav om, at trykkeriet skal installere punktudsugning på 
trykpressene, hvis VOC-forbruget er højere end 9 kg VOC/ton produkt. Kravet er 
valgt på baggrund af Nordisk Miljømærknings mål om reducering af sundheds-
problemer, herunder dårligt arbejdsmiljø.  
 
Kravet omfatter alle trykværker på alle trykmaskiner med flere end 2 tryk/lak-
værker, hvis VOC-forbruget for den enkelte trykmetode er over 9 kg per ton pro-
dukt (eller ca. 7 kg per ton papirforbrug) årligt uanset trykmetode.  
 
På baggrund af forslag fremkommet i høringen indførte Nordisk Miljømærkning 
muligheden for at beregne VOC-forbruget for hver trykmaskine separat for der-
ved at kunne installere udsug kun på de maskiner, som havde et for højt VOC-
forbrug. Derudover indførte Nordisk Miljømærkning muligheden for at nøjes med 
et centralt udsug, hvis trykmaskinen er indkapslet som en del af udformningen af 
maskinen (fx visse digitale trykmaskiner).    
 
Det betyder at ca. 25 % af typiske ark-offsettrykkerier enten skal installere punk-
tudsug eller nedbringe mængden af VOC i hehold til data fra svanemærkede 
trykkerier med ark-offset som største metode i februar 2010.  
 
Trykkerier med kun arkoffset op til 1000 ton papir på årsbasis havde et gennem-
snit på 5.1 kg VOC/ton papirforbrug og dem derover havde et gennemsnit på 
5,6. Det svarer til, at store trykkerier i gennemsnit har ca. 9 % større VOC-
forbrug. Se mere om baggrunden til kravet under afsnit 7.21 om point for ar-
bejdsmiljøforanstaltninger. 
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7.21 Point for arbejdsmiljø (P14) 
Trykkeriet kan som noget nyt få op til 3 point for foranstaltninger for et bedre 
arbejdsmiljø. Området er udpeget som en mulighed for at opnå point på bag-
grund af Nordisk Miljømærknings mål om sundhed.  
 
Pointmuligheden blev foreslået på baggrund af et arbejde fra Arbejdsmedicinsk 
afdeling på St. Olafs Hospital i Norge, som resulterede i en vejledning til at gen-
nemføre riskikovurderinger med henblik på arbejdsmiljøet (Sivertsen et al 2004). 
 
Nordisk Miljømærkning har skønnet markedsgennemsnittet for point for denne 
parameter til 0 for alle trykmetoder. Summen af markedsgennemsnittet for den-
ne og andre parametre plus et samlet pointtillæg udgør en trykmetodes point-
grænse for at opnå licens (se afsnit 7.24). 
 
Udover de krav, der i forvejen bidrager til et forbedret arbejdsmiljø, så som point 
for afvaskere og punktudsug for VOC, kan man få point for at foretage en eks-
tern arbejdsmiljøgennemgang. Gennemgangen skal ikke være ældre end 3 år 
og skal mindst omfatte en generel vurdering af: 

o papirstøv 
o opløsningsmiddeleksponering 
o støj 
o ergonomi 
o tunge løft  

  
og en særlig vurdering af:  

o afvaskning af gummiduge og valser samt rengøring af farvekar 
o skift af trykplader 
o behandling af trykplader (fx gummiering/rensning) 
o rengøring og vedligehold af trykværker 

 
For at få point skal gennemgangen også omfatte en plan for opfølgning og for-
anstaltninger. Dokumentationen er en kopi af rapporten samt en redegørelse for 
planlagt og gennemført opfølgning. En sådan arbejdsmiljøgennemgang kan 
gennemføres af de tilsynsførende arbejdsmiljømyndigheder.  
 
Hvis virksomheden har et OHSAS 18001 certifikat, kan dette bruges som doku-
mentation. Det forudsættes imidlertid, at gennemgangen har omfattet de punk-
ter, som står nævnt i kravet. Det er vigtigt, at det er personer med kompetance 
indenfor det enkelte området som udfører gennemgangen og vurderingen.  
Uanset hvilken instans man bruger, skal personerne som benyttes til vurderin-
gen, have kompetance indenfor det aktuelle område. En såkaldt arbejdsplads-
vurdering, APV, giver ikke point under dette krav, da dette er en gennemgang 
som virksomheden selv skal foretage. 
 
I høringsforslaget var der også foreslået flere alternativer til point på arbejdsmil-
jø. Efter en ny vurdering og baseret på høringskommentarer er nogle af disse 
alternativer fjernet fra kravet. Der kunne opnås point for teknologier der reduce-
rer mængden af opløsningsmiddeldampe og teknologier for befugtning. Kravene 
for at begrænse papirstøv og partikler i luften er beholdt.  
 
Årsagen til at nævnte punkter blev fjernet er blandt andet, at det er bedre at 
substituere kemikalier med mindre sundhedsskadelige kemikalier.  
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Ved at give point for punktudsug, for at forhindre VOC-udslip, vil trykkerier som i 
udgangspunktet er dårlige til at udskifte sine kemikalier, alligevel få point og der-
ved potentielt gå glip af et incitament for at substituere kemikalier med højt ind-
hold af VOC.  
 
Luftfugtighedsregulering er noget de fleste trykkerier har. Først og fremmest af 
hensyn til at undgå at papiret krøller. Derfor vil der være et for lille potentiale til 
at gøre forskel mellem gode og dårlige trykkerier.  

7.22 Point for vandforbrug (P15) 
Trykkeriet kan som noget nyt få op til 2 point for vandforbrug op til 2000 liter/ton 
produkt. Vandforbrug er udpeget som en mulighed for at opnå point på bag-
grund af Nordisk Miljømærknings mål om at effektivere ressourceudnyttelse.  
 
Nordisk Miljømærkning har skønnet et markedsgennemsnit for point for denne 
parameter for hver enkelt trykmetode i bilag 1. Summen af markedsgennemsnit-
tet for denne og andre parametre plus et samlet point-tillæg udgør en trykmeto-
des pointgrænse for at opnå licens (se afsnit 7.24). 
 
Trykkeriet kan få op til 2 point, afhængig af hvor stort vandforbruget er per ton 
produkt. Point er koblet lineært vandforbruget. Værdier er baseret på data ind-
samlet fra svanemærkede trykkerier og data fra litteraturen (se bilag 1).  
 
Eksempler på point er:  

• 500 l/ ton  2 point 
• 500 - 2000 l/ ton  1 point 
• 2000 l/ ton og derover  0 point 

 
Grunden til, at vandforbruget giver 0 point ved 2000 liter/ton produkt er, at data 
for vandforbruget, som Nordisk Miljømærkning har undersøgt, kan udgøre op til 
dette niveau (se oplysninger i bilag 1).  
 
Hvis trykkerier har andre aktiviteter, som ikke er knyttet til trykkeridriften, kan 
vandforbruget for disse aktiviteter regnes fra efter en vurdering fra Nordisk Mil-
jømærkning. En forudsætning er, at trykkeriet kan måle vandforbruget for disse 
aktiviteter.  

7.23 Point for trykkvalitet (P16) 
Trykkeriet kan som noget nyt få 1 point, hvis der er et certificeret system for 
trykkvalitet efter ISO12647 serien eller en standard, der bygger på ISO 12647. 
Det er af troværdighedshensyn, at der er mulighed for at få point for dette områ-
de. Standarden er en international standardiseret grafisk produktion. Et eksem-
pel på en standard som bygger på ISO 12647 er Validation Printing System 
(VPS) fra forskningsinstituttet Fogra (Forschungsgesellschaft Druck e.V.). For at 
opnå et Fogra certifikat vurderes underlagsfarve, glans, holdbarhed, lysbestan-
dighed, falmning, farvefasthed og –nøjagtighed, homogenitet samt jævnhed.  
 
Der har i tidligere generationer af kriterierne ikke været krav til kvalitet, da dette 
område kan være svært at definiere og kriterierne derved risikerer at påføre 
trykkerierne en del ekstra administration. Desuden har Nordisk Miljømærkning 
vurderet, at trykkerierne i forvejen håndterede dette.  
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Et af udgangspunkterne for at kvalitet ikke tidligere har været en del af kriterier-
ne er, at det generelt ikke er relevant for Nordisk Miljømærkning at stille krav til 
hvor god kvalitet trykningen skal have. Det må være op til kunden og trykkeriet 
at aftale dette.  
 
Nordisk Miljømærkning har skønnet et markedsgennemsnit for point for denne 
parameter til 0 for alle trykmetoder. Summen af markedsgennemsnittet for den-
ne og andre parametre plus et samlet pointtillæg udgør en trykmetodes point-
grænse for at opnå licens (se afsnit 7.24). 
 
Der findes mange opfattelser af kvalitet i forbindelse med trykning. I en rapport 
om kvalitet i dagspressen (Hallmén et al 2004) peger forfatterne på flere forskel-
lige opfattelser af kvalitet: tilfredse kunder, teknisk trykkvalitet, god service, hur-
tig levering. Andre eksempler på kvalitetskrav kunne være arkivkrav, beskyttelse 
mod falskneri, tryksagens overflade, farve, papirets opacitet o.s.v. 
 
Det tryktekniske kvalitetsbegreb, som bliver brugt hos avistrykkerierne især i 
Sverige, er baserede på ISO12647 – 3:2004 og eller IFRA1 Track 3.0. I bran-
chen betragter man IFRA’s retningslinier, som hårdere end ISO-retningslinierne.  
 
En anden del af kvalitetsbegrebet kan være, hvilken uddannelse trykkerimedar-
bejderne har. I Sverige har branchen (Grafiska Företagens Förbund, GFF, og 
Tidningsutgivarna, TU) sammen med fagforeningen Grafiska Fackförbundet 
Mediafacket,  GF, lavet et program som hedder Grafiska Utbildningsfonden. 
Dette program tilbyder bl.a. at man kan få certifikat på sin kompetence som 
coldset- og heatsettrykkere.  
 
Certificering efter ISO 12647 er endnu ikke særlig udbredt blandt trykkerierne, 
men der er en stigende efterspørgsel blandt tryksagskøbere om at kunne få et 
fuldstændigt ensartet tryk, uanset på hvilket trykkeri tryksagen produceres 
(Abildgaard Pedersen 2008). Man får 1 point, hvis trykkeriet er certificeret. 

7.24 Sammentælling af point (afsnit 5) 
For at sikre størst mulig potentiale for produktudvikling og innovationer og der-
ved brugbarhed af kriterierne samtidig med en samlet lav miljøbelastning, er der 
lavet et pointsystem. Det betyder, at hvis et trykkeri ligger langt fremme på et 
område, kan trykkeriet være mindre god på andre områder, så længe trykkeriet 
samlet set har en lav miljøbelastning.  
 
Branchegennemsnit og kravniveau 
Der er en minimum pointsum, som skal opnås for at få licens, som baserer sig 
på observeret eller et skønnet branchegennemsnit. Denne pointsum er forskellig 
for forskellige trykmetoder, da Nordisk Miljømærkning ikke ønsker at fremme 
nogle metoder foran andre, men vil hellere stimulere til forbedringer indenfor de 
enkelte metoder. Metoderne opfylder forskellige funktioner og kundeønsker og 
derfor kan man ikke sammenligne pointniveauerne metoderne imellem. 
 
Kravet til totalpoint er det vigtigste krav, da det er det krav, der tydeligst skiller 
trykkerier på markedet med den bedste miljøpræstation fra resten.  

 
1 Ifra is the world's leading association for the publishing industry worldwide. Ifra's name originates 
from "INCA-FIEJ Research Association", whereby "INCA" stands for "International Newspaper 
Colour Association" and "FIEJ" stands for "Fédération Internationale des Editeurs de Journaux". 
Today the name "Ifra" stands by itself. 
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Nordisk Miljømærkning vurderer, at der er et stort potentiale for forbedringer, da 
der er en ret stor spredning på miljøpræstation og da udviklingen i branchen går 
hurtigt.  
 
Kravniveauet er fastsat på en sådan måde, at man skal opnå den pointsum, 
som ligger 5–10 % bedre end den pointsum, som man får hvis man på hver af 
de mulige områder ligger på gennemsnittet for markedet (se bilag 1 pointover-
sigt). For at tage hensyn til at et procenttillæg får større konsekvens, jo højere 
branchegennemsnittet er, gælder 10 %-tillægget for et branchegennemsnit på 
50 eller derunder og 5 % for et branchegennemsnit på 100 eller derover. Der-
imellem er skalaen lineær. Det betyder at procenttillægget er lig med 15-x/10, 
hvor x er lige med branchegennemsnittet i det aktuelle interval.  
 
Nordisk Miljømærkning har analyseret licensdata for at få et grundlag for de 
gennemsnitlige markedsværdier for hver enkelt parameter for samtlige trykme-
toder.  
 
For at verificere de fundne værdier, er der gennemført en sammenligning med 
værdier fra litteraturen, hvor det har været muligt at finde sådanne. Der findes 
en hel del værdier rapporteret i forskellige undersøgelser Nordisk Miljømærkning 
har studeret. Disse er refereret i bilag 1. Dette gør, sammen med det store antal 
licenser, at arbejdsgruppen mener at have et godt billede af gennemsnittet for 
branchen. 
 
Grundlaget giver et godt billede af, hvilket niveau trykkerierne ligger på, da be-
regningen bygger på gode data for hver enkelt parameter indenfor hver enkelt 
trykmetode. Trykkerier, som ikke har oplyst makulatur, er sorteret fra i beregnin-
gerne og derfor giver gennemsnittet et forholdsvis sikkert billede. Dette betyder, 
at Nordisk Miljømærkning for denne beregning har et dataset bestående af 112 
data, da hver enkelt af de 8 trykmetoder er analyseret for 14 parameter.  
 
Med de nye parameter og trykmetoder bliver der endnu flere data (2 nye trykme-
toder og 4 nye parameter: energiforbrug, arbejdsmiljø, vandforbrug, kvalitet => 
2*(14+4)+8*4= 68 st. data i alt 170 data). For de nye parameter har Nordisk Mil-
jømærkning vurderet, ud fra erfaringer og kvalificerede estimat, hvilket niveau 
branchen i gennemsnit ligger på.  
 
For at illustrere udviklingen, er en teoretisk pointsum beregnet på opdaterede 
brancheværdier fra februar 2010 (Nordisk Miljømærkning 2010). Beregningen er 
sket på samme måde, som da Nordisk Miljømærkning fastsatte kravniveauerne i 
2005, dvs. at niveaet ligger 10% bedre end gennemsnittet på markedet:  
  
Tabel 7.24a. Sammenligning mellem markedsdata for 2005 og 2010, som viser hvor mange point 
som skulle opnås, hvis kravene i 4. generation af kriterierne skulle baseres på markedsdata fra 
2010 (se bilag 1). Man kan også se, hvor store stramninger der var behov for indenfor hver tryk-
metode. 
Trykmetode Point i 

version 4 
Beregnet point-
sum med data fra 
2010 

I forhold til 
2005 (%) 

Arkoffset (eng: sheet fed offset) 56 80 43 
Avistryk (eng: news print) 89 100 12 
Blankettryk 56 83 48 
Coldset rotation (undtagen avis- 
og blankettryk) 

56 95 70 

Heatset rotation 71 87 23 
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Dybtryk (eng: rotogravure) 60 96 60 
Flexotryk (undtagen avistryk) 59 102 73 
Digitaltryk og fotokopiering 84 99 18 

 
Resultaterne fra denne analyse viser, hvor meget kravet til pointsum for de for-
skellige metoder skulle strammes, hvis man ikke ændrede på kravene, men blot 
lagde de opdaterede brancheværdier til grund. En sådan stramning ville medfø-
re, at knap 70 % af de svanemærkede trykkerier mistede sin licens (Nordisk 
Miljømærkning 2010a). I 5. generation af kriterier er der i flere tilfælde ændret på 
måden for at beregne parameterne og der er kommet nye parameter til. Derfor 
kan man ikke sammenligne pointgrænserne med den seneste generation af 
kriterierne.  
 
Desuden er den maksimalt opnåelige pointsum ændret fra 115 til 121. I følgende 
tabel findes de nye pointgrænser.   
 
Tabel 7.24b. Point som kræves for at få licens i henhold til kravene i 5. generation af kritererne på 
baggrund af observerede data i 2010 (se bilag 1). 
Trykmetode Branchegen-

nemsnit 2010 
Krav til min. 
pointsum 

Arkoffset (eng: sheet fed offset) undtagen kuvert- 
og emballageoffset 

54 63 

Avistryk med coldset (eng: news print) 84 90 
Blankettryk med coldset 59 68 
Coldset rotation (undtagen avis- og blankettryk) 70 78 
Heatset rotation 59 68 
Dybtryk (eng: rotogravure) 68 76 
Flexotryk (undtagen kuvertproduktion) 77 85 
Digitaltryk og fotokopiering 72 79 
Kuvert-offset 68 76 
Kuvertproduktion med flexo 72 80 
Emballage-offset  46 56 

 
Samlet betyder dette, at kravniveauet er hårdt sat og at trykkeriet skal være  
bedre end gennemsnittstrykkeriet ud fra en helhedsvurdering. I gennemsnit vil 
kun  ca. 20-30 % af trykkerierne på markedet kunne overholde pointgrænsen 
uden at ændre i deres produktionsforhold.  
 
Vurderingen bygger på, at den totale pointgrænse man skal have for at opnå 
licens, er summen af et gennemsnit for hver parameter plus et tillæg. De fleste 
er gode på nogle parametre og dårligere på andre og derfor er det svært af væ-
re god på alle parametre.  
 
Derfor er de 20-30 % et estimat. Nordisk Miljømærkning kan af praktiske grunde 
ikke have et præcist billede af, hvor mange point hver enkelt trykkeri opnår med 
de nye krav og udfra dette beregne, hvor mange som faktisk vil klare kravene. 
Selvom der er andre krav end pointgrænsen, så som obligatoriske krav til kemi-
kalier, minimum andel kontrolleret og miljømærket papir samt maksimalt energi-
forbrug, vurderer Nordisk Miljømærkning, at pointgrænsen er den styrende fak-
tor for at få licens. Da kravet til pointgrænsen er skrapt, vil meget få trykkerier 
kunne opnå point nok til at få licens, hvis de ligger tæt på de obligatoriske græn-
seværdier for fx VOC og energiforbrug.   
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De obligatoriske krav til bl.a. maksimalt energiforbrug og krav om punktudsug 
ved høje VOC-niveuaer giver en ekstra sikkerhed for, at trykkerier med de høje-
ste niveauer ikke kan opnå miljømærkelicens.  
 
Flere trykmetoder i samme trykkeri 
Muligheden for at lægge totalpointgrænsen for flere trykmetoder sammen blev 
ændret i 5. generation af kriterierne, så man altid skal overholde kravene for 
hver metode for sig.  
 
En parameter som VOC-forbrug per ton produkt kan trykkerierne enkelt gøre op 
for hver metode, da kemikalier næsten altid er knyttet til en specifik trykmetode. 
Også papirmængde, og hvilke papirkvaliteter som anvendes i hvilken trykmeto-
de, er forholdsvis let at holde styr på. Det er ikke noget problem at opgøre tek-
nologipoint separat (fx point for recirkulering af afvaskere i trykmaskinen).  
 
Der er dog enkelte parameter som af praktiske årsager, fx vandforbrug og 
mængde blandet affald, kan opgøres for hele trykkkeriet, selv hvis trykkeriet har 
flere trykmetoder.  
 
De krav, som skal opgøres samlet for hele trykkeriet, er Type trykkeri (O1), 
Trykkerileverandører (O2), Efterbehandlere (O3), Selvklæbende lim (O6), Plast-
emballager og kacheringsfolier (O8) samt Affaldsplan (O10).  
 
Pointmuligheder som kan opgøres samlet er Energi- og kuldioxidkortlægning 
samt energikilder (P10), Usorteret affald (P12), Miljømærkede varer og service-
ydelser (P13) og Vandforbrug (P15). Se også om makulatur og energiforbrug 
nedenfor.   
 
På baggrund af kommentarer i høringen om uhensigtsmæssig administration 
blev det i afsnittet om pointmuligheder for type kemikalier indført, at trykkeriet 
kan tælle point samlet for flere trykmetoder, hvis det samme kemikalie bruges i 
disse trykmetoder. For lim (P4) gælder, at trykkeriet altid kan tælle point samlet 
for hele trykkeriet, da lim typisk ikke er knyttet til en særlig trykmetode.  
 
For VOC, hvor det ofte er flere forskellige kemikalier der bidrager til beregnin-
gen, blev det indført, at man, med mindre trykkeriet laver egne separate regi-
streringer, skal fordele mængderne af et VOC-holdigt kemikalie, som man bru-
ger i mere end en trykmetode eller i forbindelse med efterbehandlingen i forhold 
til mængderne papir brugt i de aktuelle trykmetoder.  
 
Ved at kræve opgørelse af hver trykmetode for sig, undgår Nordisk Miljømærk-
ning at have svanemærkede trykkerier med flere trykmetoder, hvor miljøforhol-
dene er så dårlige for en af trykkeriets trykmetoder, at trykning med denne me-
tode ikke kunne få licens alene. Dvs. at en eller flere miljømæssigt dårligt hånd-
terede trykmetoder kunne opvejes med en god trykmetode indenfor samme 
trykkeri. Dette er også årsag til, at Nordisk Miljømærkning har fjernet mulighe-
den for at beregne point for andel kontrolleret/miljømærket papir for en hel kon-
cern samlet.  
 
Denne tilgang kan være en udfordring med parameter, som umiddelbart ikke er 
nemme at adskille, uden at trykkeriet udsættes for uhensigtsmæssig administra-
tion, nemlig for makulaturen og energiforbruget. Det giver ikke mening at fordele 
makulaturen lige mellem trykmetoderne, da der typisk er store forskelle af-
hængig af, hvilke trykmetoder der er tale om.  
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Nordisk Miljømærkning har i stedet valgt at gøre det muligt at fordele makulatu-
ren og energiforbruget under hensyn til, hvad der er typisk for de enkelte trykme-
toder. Dvs. man kan bruge markedets gennemsnitsværdier for makula-
tur/energiforbrug for trykmetoderne og antage, at trykkeriet ligger forholdsvis lige 
langt væk fra gennemsnitsværdierne for de enkelte trykmetoder.  
 
Hvis et trykkeri med både ark (500 ton papir) og digital (100 ton papir) eksem-
pelvis har 100 ton makulatur og den gennemsnitlige makulaturprocent er 23 % 
for arkoffset og 10 % for digitaltryk (bilag 1 i baggrundsdokumentet), så kan man 
fordele 8,0 ton makulatur til digitaltryk og 92,0 ton til arkoffset fordi: 
 
           10/23 = (8,0/100)/(92,0/500) og  
           8,0+92,0 = 100 
 

     10/23  er forholdet mellem den gennemsnitlige makulatur-
 procent for digitaltryk og arkoffset på markedet 

     y/z er forholdet mellem makulaturprocenten for digital- 
 tryk og arkoffset for det enkelte trykkeri 
 

Da forholdene skal være ens, er y/z = 10/23. Den samlede makulatur skal 
være 100 ton, dvs. (y/100)*100 + (z/100)*500 = 100. For at det skal passe må y 
= 8,0 og z = 18,4. 
 
Mængden makulatur for digitaldelen bliver 8,0 ton og for arkdelen 92,0 
(18,4/100*500). Hvis trykkeriet har data for hver trykmetode for sig, kan trykkeri-
et naturligvis bruge disse data.  
 
Denne ændring medfører, at et trykkeri med flere trykmetoder skal overholde 
pointgrænsen for alle metoderne, for at få licens. Det ville kunne skade trovær-
digheden, hvis der var nogle trykkerier, som havde dele af deres produktion 
svanemærket og andre dele ikke overholdt kravene. Af samme årsag skal der 
heller ikke være en bagatelgrænse for, hvor lidt papir der bruges, før man skal 
opgøre trykmetoden for sig.  
 
Trykmetoder og tryksagstyper 
I 5. generation af kriterierne fik blanket-tryk en egen pointgrænse. Tidligere hav-
de blanket-tryk samme pointgrænse som ark-offset.  
 
I forbindelse med nedlæggelsen af Nordisk Miljømærknings kriterier for kuverter, 
blev der i 5. generation af trykkerikriterierne indført en ny pointgrænse for tryk-
ning med kuvert-offset. Trykning af kuverter i offset sker med særlige maskiner 
som gør, at man ikke har brug for at skære produkterne efterfølgende. Hvis 
trykning af kuverter sker digitalt, skal pågældende trykkeri blot bruge pointgræn-
sen for digitaltryk. Selve kuvertproduktionen sker med flexo og derfor er der ind-
ført en egen trykmetode, kuvertproduktion med flexo. Denne metode skal også 
bruges  selvom der slet ikke trykkes noget på kuverten.  
 
Desuden blev der i 5. generation af kriterierne indført en egen pointgrænse for 
emballagetryk med offset på pap og karton. Nordisk Miljømærkning har indsam-
let data om disse metoder, som ligger til grund for kravniveauet på totalpoint-
summen. I nogle situationer, fx for energi, har der manglet data og derfor er der 
overført data fra lignende trykmetoder, hvor Nordisk Miljømærkning vurderer, at 
en sammenligning er mulig (se bilag 1).  
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Hvis der opstår behov og det viser sig relevant og praktisk muligt at gennemfø-
re, kan det blive aktuelt at tilføje yderligere kategorier.  
 
For nærmere beskrivelse af de forskellige teknologier og tryksagstyper henviser 
Nordisk Miljømærkning til afsnit 2.1.2 (opdeling i produkter) og 2.2.3 (opdeling i 
trykteknikker) i BAT reference dokumentet for trykning (European Commission 
2007) og afsnit 2 i Nordisk Ministerråds BAT-rapport. 
 
Kriteriernes pointsystem kan, udover en nødvendig fleksibilitet, også kompense-
re for forskelle mellem trykkerier, som trykkerierne selv har sværere ved at på-
virke. Det kan være trykkeriets størrelse, kundesammensætning og -krav, for-
skelle mellem de nordiske lande o.s.v.  
 
I de første generationer af kriterierne var pointsystemet organiseret på ordreni-
veau. Dette medførte meget administration og derfor blev pointberegningen flyt-
tet til procesniveau. Det betyder, at man ikke behøver at lave pointberegninger 
for hver ordre, som skal svanemærkes. Man kan nu nøjes med at gøre det ved 
ansøgningstilfældet og derefter mindst en gang om året for at sikre, at man fort-
sat overholder pointgrænsen.  
 
Områder, hvor man kan opnå point 
Pointsystemet i de tidligere generationer af kriterierne var opdelt på delproces-
ser, så der var pointgrænser for både film-, trykformfremstilling, trykning og ef-
terbehandling. For at gøre det mere overskueligt i forhold til de første generatio-
ners kriterier, er der nu kun et pointsystem, som omfatter alle delprocesser. Der 
er følgende områder, som giver mulighed for at opnå point:  
 
Tabel 7.24c. Områder, hvor der er mulighed for at opnå point. Se uddybning af hvert område i 
foregående afsnit.  

1. Valg af papir  
2. Makulatur  
3. Type af kemikalier 
4. Film- og trykformfremstilling  
5. VOC (flygtige organiske forbindelser) 
6. Energi (herunder energiforbrug) 
7. Affaldsminimering  
8. Miljømærkede varer og ydelser 
9. Arbejdsmiljø 
10. Vandforbrug  
11. Kvalitet 

 
Pointenes kobling til livscyklusvurderinger 
Det maksimalt opnåelige point er valgt, så de områder, som normalt omfattes af 
kendte livscyklusundersøgelser, i bedste fald giver 100 point. Områder som 
normalt ikke inddrages i livscyklusundersøgelser, men som er omfattet af krave-
ne såsom kvalitet, fornybare ressourcer, arbejdsmiljø og miljømærkede varer 
erikke talt med i de 100 point (se oversigt over point i bilag 1). 
 
Det er derfor muligt at få et fingerpeg om, hvilken procentuel vægtning de for-
skellige områder har indbyrdes. Denne vægtning er begrundet i livscyklusunder-
søgelser og en relevans-, potentiale- og styrbarhedsvurdering (RPS). RPS-
vurderingen er forklaret i Nordisk Miljømærknings Miljøfilosofi. Det er vigtigt at 
holde for øje, at det kun er pointmulighederne der tæller med i pointberegnin-
gen. F.eks. er krav til kemikalier en vigtig del for at opnå licens, men dette ”væg-
ter” ikke med i pointsystemet.  
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Det betyder, at den virkelige vægtning af kravene i kriterierne ikke kan udlæses 
af pointsystemet.Der er en række krav til kemikalier i bilag 1. Disse krav øger 
derfor vægten på kemikalierne, hvis man ser i forhold til helheden og ikke kun i 
forhold til pointsystemet. 

7.25 Andre områder der har været diskuteret 
I arbejdsprocessen har der været diskuteret en række krav og pointmuligheder. 
Nogle af dem er endt med ikke at blive en del af kriterierne. Disse er refereret 
nedenfor.  
 
En trykmetode for bølgepap-flexo 
Nordisk Miljømærkning overvejede at indføre bølgepapflexo som en egen tryk-
metode. Bølgepap er lavet af papirmaterialer som udgør en meget stor del af 
den totale papirproduktion.  
 
Det er dog ikke muligt at tilføje denne trykmetode, så længe materialet (pap og 
bølgepapir; eng: linerboard and corrugated medium) til at lave bølgepap (eng: 
containerboard/case material), hverken er dækket af de nordiske eller europæi-
ske papirkriterier. 
 
Produktion af bølgepap foregår ved en konvertering, som består i at afstive to 
lag pap med et mellemlag af foldet papir. Denne proces omfatter bl.a. limning i 
forbindelse med konverteringen og vil derfor kunne betragtes som en slags ef-
terbehandling i trykkerikriterierne, selvom den typisk foregår før trykningen. 
 
Point for godstransport 
Nordisk Miljømærkning overvejede flere varianter for at få point for miljørigtig 
godstransport, men valgte ikke at gøre det alligevel. Godstransport er et meget 
komplekst område, som i mange tilfælde er svært at styre for trykkeriet, da man 
ofte ikke selv har transportmidler eller selv køber transportydelser. Der er desu-
den ofte en lang række transportører involveret.  
 
Transportbehov og anvendelse varierer meget indenfor branchen. Ifølge Enroth 
udgør kuldioxidemissioner fra transporter efter papirmøllen 4-35 % af de totale 
udledninger i en tryksags livscyklus (Enroth 2010a). 
 
Til gengæld for en egen pointmulighed indgår transport i muligheden for at få 
point for en kuldioxidredegørelse, som følger Intergrafs anbefalinger (se afsnit 
7.16). GA’s klimaberegner følger Intergrafs anbefaling og dækker bl.a. følgende 
transporter:  

− forbrænding af brændsel i egne eller leasede køretøjer 
− transport af papir og andet substrat til trykkeriet 
− transport af produkter til og fra underleverandør 
− transport af produkter til trykkeriets kunder 
− medarbejdernes transport til og fra arbejde 

 
Andre områder er opstrømstransport af  masser til papirfabrikker og papir til di-
stributionscentraler.  
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Krav til nanomaterialer 
Nordisk Miljømærkning overvejede at forbyde nanomaterialer i trykkerier 
og tryksager. Det som skaber størst bekymring er brug af nanopartikler, som 
kan frigøres og derved påvirke sundhed og miljø. Da nanopartikler er så små, 
kan de lettere trænge ind i friske celler, hvor de kan skade cellen eller dets DNA 
i cellekernen. Der er dog stor usikkerhed omkring miljø- og sundhedseffekter af 
nanomaterialer. Men da Nordisk Miljømærkning ikke har kendskab til, at der 
forekommer denne type forbindelser i trykkemikalier eller materialer, som bruges 
i trykprocessen, er der ikke nogen grund til et sådant forbud.  
 
Tonerpulver har normalt en gennemsnitlig partikelstørrelse over 7 mikrometer og 
er derfor ikke i nanostørrelse. Tonerpartiklerne pulversieres og sigtes for at få 
den rette partikelstørrelse i en mekanisk proces (Xerox 2006), men kan også 
laves kemisk.  
 
Xerox bruger nanoteknologi, herunder polymerer og pigmenter i nanostørrelse, 
for at lave toneren til sin EA (Emulsion Aggregation) toner teknologi. Teknikken 
bygger på aggregation og gør ifølge Xerox, at man kan styre partikelstørrelsen 
meget præcis i størrelse mellem 3-10 mikrometer (Xerox 2006).  
 
Ifølge www.carbon-black.org  er de carbon-black, som sælges på markedet 
(bl.a. pigment i tonerpulver) i agglomereret tilstand i en størrelse på mellem 100 
og 1000 nm og derfor heller ikke et nanomateriale. 
 
Krav til perforering af plastemballager 
Nordisk Miljømærkning diskuterede et krav til perforering af plastmaterialer, der 
bruges til at emballere tryksager enkeltvis. Tanken var, at kravet skulle dække  
reklamer sendt ud til forbrugerne og ikke  kuverter emballeret samlet i en pakke.  
Dette var for at gøre disse tryksager bedre egnet til genanvendelse og derved at 
mindske ressourceforbruget, fordi en del af dem havner uåbnede i genanven-
delsesanlæggene. Det er nemlig en fordel, at papir fra tryksager kan genbruges 
til enten nyt papir eller til andre papirprodukter. 
 
Baggrunden var en undersøgelser lavet at INGEDE og det tyske postvæsen, 
som baserede sig på en forholdsvis enkel justering af de eksisterende emballe-
ringmaskiner til at perforere emballagen. Resultatet viste, at tryksagen bliver 
tilgængelig i genanvendelsesprocessen, hvor den før endte som uopløst affald 
(INGEDE 2008b). 
 
På baggrund af høringskommentarer valgte Nordisk Miljømerking imidlertid at 
fjerne kravet. Ifølge visse høringsinstanser har genanvendelsesanlæggene ud-
styr som mekaniskt river plastic op, hvilket gør at papiret bliver tilgængeligt i 
processen, selvom plasticen ikke er perforert.  

7.26 Øvrige krav (afsnit 6) 
Øvrige krav omfatter miljøledelseskrav, hvilket  er krav til at lovgivningen skal 
overholdes, at trykkeriet har rutiner og instruktioner som sikrer at kravene til mil-
jømærkning overholdes, så længe licensen er gyldig. Desuden indebærer det 
krav til markedsføring, krav til at trykkeriet har en organisation, der sikrer forde-
lingen af ansvar for disse rutiner og instruktioner, samt krav til at have dokumen-
tation for overholdelse af licensen tilgængelig for kontrol.  

http://www.carbon-black.org/
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I kriterieversion 5 skal trykkeriet selv skrive disse rutiner og instruktioner og 
uploade dem i den Nordiske Tryksagsportal. Bilag 3 indeholder eksempler på de 
rutiner og instruktioner som dækker kravene til rutiner og instrukioner.  
 
Myndighedskrav, herunder  sølv, kobber og krom i trykformfremstillingen 
(M1) 
Udledning af metaller fra store virksomheder er et område, som i hvert fald i 
Europa er underlagt myndighedsregulering. Derfor er det naturligvis et krav, at 
myndighedsreglerne bliver overholdt.  
 
Kobber og krom udledes fra dybtrykkerier og kravet om at dokumentere myn-
dighedskravene ved at fremsende udledningstilladelsen er sat af troværdig-
hedshensyn, da omtalte metaller er problematiske for sundheden og for miljøet 
og der er undtagelser i kemikaliekravene for de kemikalier, som medfører disse 
udledninger (se afsnit 7.8). Der er også specifikke krav til udledninger fra dybt-
rykkerier, som bl.a. bygger på myndighedsreglerne (se afsnit 7.14). 
 
Vedrørende sølv bliver dette stof brugt i emulsionen på film, som bruges i film-
fremstillingen, og er således ikke omfattet af kemikaliekravene. Stoffet er meget 
giftigt for vandlevende organismer. Dog er det sjældent. at film bliver brugt, da 
man oftest bruger Computer-To-Plate teknologier. Derfor er det sat af trovær-
dighedshensyn og som en ekstra sikkerhed. 
 
Rutiner og instruktioner (M2-M7 og M13) 
Rutinerne og instruktionerne omfatter rutiner for:  

• Dokumentering, behandling og rapportering af afvigelser, reklamationer 
og ændringer 

• Sporbarhed af tryksager, som skal bære Svanemærket (krav M13) 
• Journalføring og årsopgørelse 
• Uddannelse 

 
Kriterierne har skabeloner, som man kan bruge for at få en hjælp til, hvad disse 
rutiner og instruktioner skal indeholde. Grunden til dette var, at ret mange tryk-
kerier havde svært ved at vide, hvilke rutiner man skulle have for at kravet var 
dokumenteret godt nok. Desuden lavede konsulenterne alligevel skabeloner og 
derfor kunne Nordisk Miljømærkning lige så godt lave dem selv for at lette ar-
bejdet for alle parter.  
 
Rutinen for journalføring blev i 5. generation af kriterierne også uddybet, så det 
fremgår tydeligere, at man skal dokumentere overholdelse af kravene bagudret-
tet på baggrund af seneste årsforbrug. Det betyder, at man ved udskiftning af 
kemikalier eller papirkvaliteter, skal tage det faktiske forbrug af både gammelt og 
nyt med i ansøgningen/årsopgørelsen. Man kan kun sandsynliggøre overholdel-
se af krav fremadrettet indenfor et år på baggrund af faktiske målin-
ger/observationer i en periode på 3 måneder. Ved tildeling af licens skal en 
eventuel 3 måneders periode være overstået og dokumenteret inden licensen 
gives. 
 
I evalueringen af 4. generation af kriterierne kom det frem, at mange trykkerier 
ikke var tilstrækkeligt bekendte med de rutiner og instruktioner, som skulle være 
på plads i henhold til oplysninger i deres ansøgninger. Derfor valgte Nordisk 
Miljømærkning fra 5. generation af kriterierne at uddybe kravet til uddannelse og 
hvordan trykkeriet skulle dokumentere dette.  
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Fra 5. generation af kriterierne skal trykkeriet selv angive:  
• hvordan og hvornår trykkeriet gennemfører den første uddannelse, og 

hvilke medarbejdere/medarbejderfunktioner som deltager 
• hvordan trykkeriet sikrer uddannelsen ved udskiftning af personale 

 
Desuden har Nordisk Miljømærkning angivet, at uddannelsen mindst skal omfat-
te:  

• Generelt om Nordisk Miljømærkning 
• Vigtige pointmuligheder og obligatoriske krav vedrørende:  

o Energi 
o Papir  
o Kemikalier 
o Makulatur 
o Organiske opløsningsmidler 
o Affald 

• Hvad gælder ved udskiftning af underleverandører  
• Hvad sker ved udskiftning af kemikalier 

 
Rutinen vedrørende afvigelser er i 5. generation af kriterierne uddybet så det 
fremgår, i hvilke typiske situationer et trykkeri har en afvigelse og derved skal 
kontakte Nordisk Miljømærkning og lave en afvigelsesrapport.  
 
Det sker fx hvis trykkeriet overskrider:  

• En bagatelgrænse (kemikalier, efterbehandling og trykkerileverandører) 
• Total-pointgrænsen 
• En kravgrænse (VOC-krav for installation af udsugning og energikrav) 

 
Rutinen for journalføring blev i 5. generation af kriterierne skærpet. Hvis et tryk-
keri med licens får en afvigelse på baggrund af ovenestående punkter og retter 
op på den, skal trykkeriet fremsende dokumentation for at trykkeriets foranstalt-
ninger virker. Desuden blev den i 5. generationen opdelt i en rutine for journalfø-
ring og en for at lave årsopgørelsen.  
 
Markedsføring (M8) 
Markedsføringskravet er næsten det samme, som i andre produktgrupper i Nor-
disk Miljømærkning. I denne produktgruppe er der dog et krav til altid at bruge 
tillægsteksten ”tryksag” ved markedsføring af miljømærkede tryksager. Dette er 
for at undgå forveksling med miljømærket papir. Der er også en række særlige 
krav til miljømærkede produkter (se nedenfor). 

7.27 Særlige krav til miljømærkede produkter (afsnit 6.1) 
Trykkeriet skal opfylde særlige krav til svanemærkede tryksager. Disse krav er 
valgt ud fra et troværdighedssynspunkt og ud fra forventninger fra læse-
ren/brugeren til en svanemærket tryksag. Nordisk Miljømærkning har her foku-
seret på det vigtigste i livscyklussen, nemlig papiret og tryksagsproduktionen. 
Desuden er der krav, som baserer sig på særlige forventninger fra forbrugerne 
så som fri for PVC og parfume.  
 
Papir i tryksagen (M9) 
Kravet til, at størstedelen af papirtryksager skal bestå af papir, der overholder 
kravene for kontrolleret eller svanemærket papir, er det samme som i tidligere 
kriterieversioner. 
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Selvom der var mange kommentarer i høringen, blev kravet ikke ændret tilbage 
til dét som galdt for version 4 af kriterierne, nemlig at man også kan bruge papir 
med EU Ecolabel til svanemærkede tryksager. Baggrunden for at EU Ecolabel 
papir ikke kan bruges til svanemærkede tryksager er de forskelle på miljøpræ-
station, der er mellem Nordisk Miljømærknings krav og EU Ecolabels krav og et 
ønske om at papiret mindst skal have en miljøpræstation på niveau med kontrol-
leret papir. Forskellene er udtrykt med de vægtningsfaktorer Nordisk Miljø-
mærkning har fastsat på baggrund af kravene i de forskellige ordninger (se af-
snit 7.6).  
 
Nordisk Miljømærkenævn har dog besluttet, at man skal kunne bruge papir med 
EU Ecolabel i svanemærkede tryksager frem til d. 30. juni 2013. Derefter må 
man kun bruge papir med EU Ecolabel i svanemærkede tryksager, hvis der fore-
ligger dokumentation for, at det også overholder Svanens krav til kontrolleret 
papir.  
 
Når det gælder produkter, lavet af andre materialer end papir, er det indtil videre 
ikke muligt at sætte svanelogoet på. Derimod kan Nordisk Miljømærkning i frem-
tiden vurdere at udvide kriterierne, så det bliver muligt, at Svanemærke produk-
ter med andre materialer.  
 
For at kunne svanemærke tryksager, som består af flere forskellige dele, er det 
urimeligt at stille krav til, at hele produktet skal bestå af kontrolle-
ret/svanemærket papir. Derfor er der indført procentgrænser for, hvor meget 
kontrolleret/svanemærket papir der skal indgå i en svanemærket tryksag.  
 
Tryksager, som for funktionens skyld har brug for en tykkere bagside eller om-
slag, skal bestå af 80 % kontrolleret/svanemærket papir. Det drejer sig bl.a. om 
skriveblokke, bøger o.s.v. Øvrige tryksager skal bestå af 90 %. Det betyder, at 
der er plads til lidt mere specielle tryksager med andre materialer, såsom plast i 
form af kascheringsfilm. Ifølge Teknologirådets rapport fra 2000 består 90-99 % 
af tryksagens samlede vægt af papir. Kuverter er omfattet af kategorien ”øvrige 
tryksager” og skal derfor indeholde 90 % kontrolleret/svanemærket papir.  
 
Kravet er vigtigt for at bevare miljømærkningens troværdighed, da kun-
der/brugere af tryksager tidligere har og fortsat vil forvente, at papiret i en kon-
kret svanemærket tryksag også indeholder ”miljøvenligt papir”. Her er det ikke 
altid trykkeriets overordnede miljøpræstation der er interessant, men konkret det 
signal den enkelte tryksag sender. 
 
På baggrund af dette er muligheden at dokumentere overholdelse af 90/80 %-
kravet beregnet på basis af årsproduktionen fjernet.  
 
PVC i tryksagen og emballagen (M10) 
Kravet om, at der ikke må være PVC i tryksagen, har været med i alle generati-
oner af kriterierne. Fra 5. generation af kriterierne er forbuddet mod PVC i em-
ballage til svanemærkede tryksager ændret til at gælde al plastemballage som-
trykkeriet bruger til at emballere deres tryksager (se afsnit 7.10).  
 
Ifølge s. 115 i Nordisk Ministerråds BAT rapport for trykkerier bruges PVC som 
trykmateriale til bøjlige udendørs folier, hvilket anvendes som streamers til biler. 
I øvrigt er det ikke almindeligt at bruge PVC i almindelige papirtryksager undta-
gen nogen gange i kacheringsfolier. 
 



Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

87 

Fra 5. generation af kriterierne er PVC derfor forbudt i kacheringsfolier til alle 
trykkeriets tryksager af papir, uanset om de skal svanemærkes eller ej (se afsnit 
7.10). 
 
Forbuddet mod PVC i svanemærkede tryksager giver derfor en ekstra sikker-
hed, da Nordisk Miljømærknings krav til 80/90 % kontrolleret/miljømærket papir i 
svanemærkede tryksager gør, at der ellers ikke er begrænsninger for andre ma-
terialer.  
 
Parfume (M11) 
Der er indført et nyt krav om, at trykkeriet ikke må bruge kemikalier, hvor der er 
tilsat duft – fx duftlakker til svanemærkede tryksager.  
 
Parfume kan indeholde stoffer med effekt på både miljø og sundhed og er med 
på den danske miljøstyrelses liste over uønskede stoffer (Miljøstyrelsen 2010). 
Samtidig kan brug af parfume i produktionen af tryksager medføre en ufrivillig 
eksponering af slutbrugerne af fx reklametryksager og kan påvirke kvaliteten af 
genbrugspapir. Desuden bidrager parfume ikke til bedre funktionalitet af tryksa-
gen og er derfor unødvendig. Derfor ville det give en dårlig signalværdi, at par-
fume er tilsat svanemærkede tryksager. 
 
Separate produktprøver, som er vedhæftet tryksagen og aftagbare papirlapper 
med parfume som fremtræder hvis man skraber på overfladen, er undtaget. 
 
Nordisk Miljømærkning overvejde at forbyde bevidst tilsætning af parfume til alle 
trykkeriets tryksager, uanset om de er svanemærkede eller ej. Nordisk Miljø-
mærkning mente dog, at det ville være et for stort skridt at indføre et totalforbud 
med det samme og vil i stedet overveje et eventuelt totalforbud eller et forbud 
gældende tryksager rettet til børn ved næste revision. 
 
Trykkerier som leverandører (M12) 
For at tryksagskøbere og slutbrugere altid skal kunne være sikre på, at alle tryk-
kerier, som er involveret i produktion af svanemærkede tryksager, overholder 
kravene, er der et krav om, at alle trykkerier, som bruges som leverandører for 
at lave svanemærkede tryksager, også skal være svanemærkede. Fra 5. gene-
ration af kriterierne gælder kravet også trykning af omslag. I seneste generation 
af kriterierne behøvede omslaget ikke være trykt på et svanemærket trykkeri, så 
længe øvrigt papir i tryksagen udgjorde 80/90 % af tryksagens vægt.   
 
Efterbehandlere som leverandører (M12) 
Nordisk Miljømærkning genindførte i 5. generation af kriterierne et krav fra 3. 
generation om, at såkaldt kemisk efterbehandling (efterbehandling med lim, lak, 
kascheringsfolie og folie til folieprægning) af tryksager, som skal svanemærkes, 
skal ske på kontrollerede efterbehandlere.  
 
Dette gælder også selvom brug af efterbehandlere sjældent forekommer, dvs. 
den samlede eksterne efterbehandling udgør mindre end 5 % regnet som ind-
købt papir for ordre til ekstern kemisk efterbehandling (se afsnit 7.4). Kravet blev 
genindført i tråd med skærpelsen af bagatelgrænserne for kemikalier i 5. gene-
ration af kriterierne (se afsnit 7.8).   
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Produktkrav, der er udgået  
Krav til begrænsning af vådstyrke i kuvertpapiret har været med i alle generatio-
ner af kuvertkriterierne. Vådstyrkemidler er ikke godt for genanvendelsespro-
cessen. Da Nordisk Miljømærknings erfaring er, at det er meget sjældent at ku-
verter er lavet af papir, som indeholder vådstyrkemidler, er kravet om vådstyr-
kemidler ikke overført fra kuvertkriterierne til trykkerikriterierne. 

7.28 Brug af mærket 
Anvisningerne til brug af mærket gælder både trykkeri og selve tryksagen, og de 
er ikke ændret i forhold til seneste version. Dog er anvisnigerne gjort tydligere 
ved, at der nu står skrevet, at man ikke må kunne forveksle, hvad der er svane-
mærket. Det kan især være aktuelt for emballager og papkasser.  
 
Nordisk Miljømærkning har overført kravet fra kuvertkriterierne, at svanemærke-
de kuverter skal have tillægsteksten «kuvert». 

7.29 Vigtige ændringer i forhold til generation 5 
Detta avsnitt innehåller kort beskirivelse av justeringar, som har tagits fram un-
der kriteriernas giltighetstid. Ett antal av dessa justeringar baserar sig på en ’mi-
niutvärdering’ av kriterierna som gjordes på våren 2014. Miniutvärderingen vi-
sade, att tryckerierna hade svårt att få sin omprövning färdig, då de ”fastnade” 
på flera olika krav i sin ansökning.  
 
Justeringar av dessa krav kommer att underlätta ansökningen generellt. Juste-
ringarna har huvudsakligen haft fokus på att säkra flexibiliteten i kriterierna, så 
att tryckeriet inte utesluts på grund av en liten detalj vars påverkan ur miljösyn-
punkt inte är så relevant. 
 
Forlängning av kriterierna för tryckerier 
Nordisk Miljömärkning fastställde kriterierna för tryckerier under året 2011. På 
hösten 2011 beslöts att den elektroniska ansökningshjälpen - den Nordiska 
Trycksaksportalen för tryckerier - ska förnyas. Planeringen och ibruktagandet av 
den elektroniska ansökningshjälpen ’My Swan Account’ (MSA) för tryckerier tog 
mera tid än vad ursprungligen planerades. När omprövningen av tryckerier som 
påbörjade på våren 2013 blev försenat jämfört med fastställningen av 
kriterierna, betydde detta att de nya kriteriernas giltighetstid var mycket kort, 
endast ett år. Därför tog sekretariatsledarmötet beslut att tryckeriekriteriernas 
giltighetstid ska förlängas med tre år från år 2014 fram till 31 december 2017. 
 
Den 21. december 2016 beslutade Nordiska kriteriegruppen att kriterierna för 
tryckerier ska förlängas. Förlängningen blev 18 månader eftersom utvärdering 
av kriterier syftar till Nordisk Miljömärknings nämnd i mars 2018, och i samband 
med denna utvärdering kan det tas beslut om vilken förlängning tryckerierna 
därefter ska ha.  
 
I mars 2018 tog Nordiska kriteriegruppen beslut att förlänga kriteriernas 
giltighetstid med 21 månader till och med den 31 mars 2021. Kommande 
revision ska planeras närmare under 2018 och påbörja år 2019.   
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Papper 
I början av omprövningen hade tryckerier ett akut problem med att tillgången på 
Svanenkontrollerade och Svanemärkta papper enligt ver. 4 (som är ett krav i 
tryckerikriterierna ver. 5) var obefintligt och det kommer att dröja innan det finns 
ett sortiment av kontrollerat/licensierat papper som tryckerierna kan använda i 
sina omprövningar. Därför tog sekretariatsledarmötet beslut att: 

• kriterierna ver. 5.0 till ver. 5.1 justeras så att tryckerierna under en över-
gångsperiod fram till 2013-12-31 tillåts att använda kontrollerade och 
Svanenmärkta papper enligt tidigare ver. 3.5.  

• Då det i nya tryckerikriterierna har införts en faktor för papper beroende 
på hur stränga miljökrav de uppfyller, måste det även för ”gamla” tryck-
papper anges en faktor. Miljöprestandan för dessa ”gamla” papper mots-
varar inte riktigt kraven i de nya kriterierna för EU Ecolabel vilket gör att 
dessa ”gamla” Svanenpapper borde viktas med faktor 0,6. I kriterierna 
viktas Svanenmärkta papper med faktor 1, kontrollerade papper med 0,8 
och EU Ecolabelmärkta papper med 0,7. 

• Kraven för Svanenmärkta trycksaker ändras (i ver. 5) så att det är tillåtet 
att använda EU Ecolabelmärkta tryckpapper som råvara under hela 
2013. I annat fall utgår undantaget för EU Ecolabel papper i juni 2013.  

 
Senare justerades kriterierna för tryckerier (till version 5.3.) så att det fortsatt är 
möjligt att använda svanemärkt/kontrollerat papper/papperskuvert och papper 
märkt med EU Ecolabel (i svanenmärkta trycksaker), så länge kriterierna för 
svanenmärkt papper (v. 3)/kuvert (v. 4) är giltiga. I juni 2014 togs det även ett 
beslut att i krav på papper (P1) kan total uppnådd papperspoäng viktas med 
faktor 1,75 fram till 31 december 2015. Fr.o.m. den 1 januari 2016, kan pap-
perspoäng viktas med faktor 1,5. 
 
Kemikalier 
Under den senaste revisionen har kriterierna för tryckerierna skärpts betydligt 
inkl. kemikaliekrav. Krav på klassificerade kemikalier har skärpts och krav på 
ingående ämnen har expanderats för att omfatta nya ämnesgruppen. Till och 
med har bagatelgträns stramats från 95 % till 99 % (att kemikalierna inom re-
spektive kemikalikategorin måste uppfylla kraven).  
 
Under revideringen har det inte varit möjligt att utreda alla detaljer i konsekven-
sen av  ’hur nya kemikaliekraven’ kommer att slå för alla kemiska produkter som 
används i tryckerierna/efterbehandling. Under omprövning kom det fram att er-
sättning av vissa produkter i tryckning är inte möjligt inom kort tidfrist. Därför har 
sekretariatsmöte tagit följande beslut: 

- Adressering med bläck ska undantas krav O5. Detta gäller även adres-
seringsbläck vid extern efterbehandling/adressering. Information om ke-
mikalien t ex i form av säkerhetsdatablad ska dock skickas till Nordisk 
Miljömärkning. Adresseringsbläck används i förhållandevis små mängder 
i tryckerierna (överstiger sällan över 5 % av tryckeriets samlade mängder 
av tryckfärger, toner och bläck) och används bara i vissa trycksaker. 

- T.o.m. 31 december 2015 kan koboltföreningar som sikkativer i tryckfär-
ger användas. Undantaget gäller inte koboltföreningar som finns på EU:s 
Kandidatlistan. Koboltföreningar i tryckfärger får undantag för krav på 
klassificerade kemikalier och särskilt problematiska innehållsämnen. An-
vändning av koboltfärger i tryckerierna motiverades pga att det inte är lätt 
att ersätta dessa sickativer i kort tidsfrist. 
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Undantaget gäller även övertryckslack och koboltkomplexfärger i folier till 
folietryck. Den 15 december 2015 togs det beslut att undantaget för ko-
boltkomplexfärger i folier till folietryck görs permanent i denna generation 
av kriterierna. Undantaget gäller även toroffsetfärger (beslut den 19 juni 
2018). 

- T.o.m. 31 december 2015 kan bläck som härdas genom bestrålning (UV-
bläck) i inkjet-maskiner användas. Den 15 december 2015 togs det be-
slut att undantag för UV-bläck i inkjet-maskiner görs permanent i denna 
generation av kriterierna. Användning av UV-bläck i inkjet-maskiner ska 
utredas närmare i kommande utvärdering av kriterierna. 

- Limprodukter som innehåller isocyanater är undtaget till krav O5. Undta-
gelsen er dog suppleret med et krav om at dette undtag ikke skal medfø-
re et arbejdsmiljøproblem ved limning, och detta ska kontrolleras vid kon-
trollbesök. 

- Produktionsblæk til specifikke anvendelser (storformat, UV-blæk samt 
blæk til digital rullebogstrykning) kan anvendes selv om det ikke lever op 
til kemikaliekravene såfremt det indgår med mindre end 5% af det sam-
lede forbrug af trykfarver, toner og blæk i trykkeriet. Det har nu vist sig at 
der for produktionsblæk til specifikke anvendelser ikke er muligt at skifte 
til produkter der lever op til kravene uden samtidig at skulle skifte det til-
hørende produktionsudstyr. Der er derfor indført en undtagelse således 
at det nævnte produktionsblæk.  

- Der er indført en undtagelse for de generelle klassificeringskrav til kemi-
kalier til film- og trykformsfremstilling. Der var ingen krav til reprokemika-
lier i den forrige version af kriterierne. Og det har nu vist sig, at man for 
visse maskin-/kemikaliekombinationer kun kan få kemikalier, der er klas-
sificerede med R 43/H317, H373, H411 og/eller R52/53/H412. Der er 
derfor indført en undtagelse for reprokemikalier for disse R-sætninger. 

- EDTA i kemikalier till film- og trykformframställning får användas men det 
ställs maximum gränsvärde för mängden av  EDTA i kemiska produkter.  
Kemikalier till film- og trykformframställning har inte tidigare täckts av kri-
terierna och nu har det kommit fram att vissa kemikalier som innehåller 
EDTA inte kan bytas ut på vissa maskiner. 

- Vid digitaltryckning med våt toner är de produkt kemikalier där mineralol-
jor ingår undantagna från kravet om klassificering enligt R65/H304. 

- VOC i färger kan dras bort och schablon värden användas i digital pres-
sar som har teknik som bygger på kondensering följt av recirkulering. 

- Blødgører i latex blæk er midlertidigt undtaget kravet for tilsætning af po-
ly- eller perfluorerede alkylerede forbindelser i generation 5, men ikke i 
den kommende generation 6. 

 
Härtill tog sekretariatsledarmötet beslut (till ver. 5.5) att bagatellgräns för pro-
dukt-kemikalier2 sänkts från 99 % till 95 % (som det var tidigare, 5 % får undan-
taget). I tillegg har kategorierna tryckfärger, toner, blæk gjorts om till EN kategori 
= påtryckskemi.  
 
Detta gjorde att tidigare undantaget för produktionsblæk til specifikke anvendel-
ser (storformat, UV-blæk samt blæk til digital rullebogstrykning) utgick (vers.5.4). 
 

 
2 Produkt-kemikalier/materialer: trykfarver, toner, blæk, lak, lim, folier til folietryk og 
kascheringfolie. 
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Makulatur 
Dette krav er præciseret, således at det fremgår, at kravet ikke omfatter kasse-
rede og oplagrede tryksager som kunden har betalt for, men alligevel ikke øn-
sker at modtage. 
 
Energi 
Version 5 är den första versionen av kriterierna där det ställs krav på maximal 
energianvändning per tryckmetod. I omprövningen kom det fram att kravnivåer-
na för digital tryck och arkoffset tryck samt tryckeriernas möjlighet att samla po-
äng för energiförbrukningen har varit lite för ambitiös. Därför sänktes krav på 
energianvändningen på digital tryck och arkoffset tryck lite. Beräkningssättet för 
energipoäng justerades också vilket påverkar tryckeriets möjlighet att uppnå 
poäng. Krav på energi (O9) justerades så att : 

o gränsvärde för digital tryck höjs från 3500 till 5000 kWh/ton 
produkt.  

o gränsvärde för arkoffset tryck höjs från 3500 till 4000. 
o ekvation till energipoäng i krav P9 justeras så att det är lättare 

att uppnå flera poäng från energianvändning. Detta gäller alla 
tryckmetoder. Max energipoängen uppnås nu med energiför-
brukningen 600 kWh/ton produkt, tidigare med 300 kWh/ton 
produkt, det nya värdet motsvarar bättre energiförbrukningen 
för olika tryckmetoder generellt.  

o som alternativt till el-mätning i inhouse trykkerier, kan elför-
brukning för tryckmaskiner beräknas med hjälp av tryckma-
skinernas produktdatablad och den faktiska brukstiden.  

o uppvärming i Island som är producerad av geotermiskt energi 
inte behöver inkluderas i beräkning av använt energi i krav på 
O9 och P9 i tryckerierna. Island ingår inte i de gemensamma 
energisystemen med de andra nordiska länderna. I Island an-
vänts geotermiskt energi för uppvärmning av tryckerierna. Ef-
tersom det är geotermisk energi är klimatpåverkan nästan 
ingen. 

o den 19 juni 2018 tog den Nordiska Kriteriegruppen beslut att 
undantag från energigränsvärdet är tryckning med UV färger i 
arkoffset och tryckning med våta toner vid digitaltryckning om 
tryckningen utgör minst 50 viktprocent av produktionen för re-
spektive tryckmetod. 
 

Annat 
I krav O1 har beräkningssätt för vissa tryckmetoder preciserats  

- tryckerierna har möjlighet att slå ihop produktion med viss tryckmetod 
i fall det utgör mindre del, max 5% av tryckeriets total produktion 
(krav O1).  

- kan konvolutter regnes som en del av arkoffset-kategorien (og ikke 
hvis konvolutter trykkes på samme typer trykkmaskin som arkoffset, 
måtte regens som en egen kategori).om emballage trycks på offset-
maskiner ska emballage räknas som en del av arkoffset-kategorin 
(och inte räknas som en egen kategori). Härtill, ställdes det även ett 
krav på att emballagetryck får maximalt utgöra 50 viktprocent av 
tryckeriets arkoffset. Det infördes också en ny ekvation för beräkning 
av minimi poäng för offset där emballage ingår. I den senaste vers-
ionen av kriterierna för tryckerier, version 5 finns det för första gång 
offsettryck för emballage som en egen tryckmetod.  
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Utmaning för dessa emballagetryckerier har varit att det inte finns till-
räckligt Svanen kontrollerade eller miljömärkta kartonger tillgängliga 
för att dessa tryckerier klarar Svanens krav. För att säkerställa att 
tryckerierna som har både emballage offset och arkoffset kan ansöka 
Svanenmärkt antogs denna ändring. Den 19 juni 2018 tog den Nor-
diska kriteriegruppen beslut att om emballage trycks, ska emballage 
räknas som en del av tryckkategorin där den trycks. 
 

Härtill har det preciserats i krav O1 att tryckeriet som levererar andra produkter 
och tjänster än papperstrycksaker och där andel av dessa produkter utgör mera 
än 25 % av tryckeriets ekonomiska omsättning kan Svanemärkas i fall vissa 
förutsättningar är uppfyllda. Den 19 juni 2018 infördes ett alternativt gränsvärde 
av tryckeriets ekonomiska omsättning i kriterierna. Högst 50 % av tryckeriets 
ekonomiska omsättning kan komma från andra tryckmaterial än papper.  
 
För en del av omsättningen - motsvarande Y % - får tryckmaterialet inte bestå 
av/innehålla PVC eller halogenarade flambekämpingsmedel. För de resterande 
25 % av tryckeriets omsättning ställs inga krav på tryckmaterialet. Procentandel  
Y % - totalomsättningen av annat tryckmaterial - som det ställs krav på - definie-
ras enligt följande ekvation  Y % = 100 % - (X % + 25 %) där X är procentandel 
för pappersomsättningen av tryckeriets totala omsättning (minimum 50 %). Sam-
tidigt togs det fram att tryckning med UV färger i arkoffset och tryckning med 
våta toner vid digitaltryckning är ett undantag från minimipoängen om tryckning-
en utgör minst 50 viktprocent av produktionen för respektive tryckmetod.  
 
Kravtext på årlig uppdatering (M6) är justerad så att tryckeriet skal löpande sä-
kerställa att kraven i kritierierna uppfylls. Minst en gång per år skall en intern 
genomgång av verksamheten göras. Nordisk Miljømerking kan genom stickprov 
kontrollera att tryckeriet har gjort analysen och att tryckeriet fortfarande uppfyller 
Svanens krav. Därmed sparas resurser i tryckeriet jämfört med tidigare. Denna 
tillgång har också använts i de nyaste Svanens tjänstekriterier. 
 
Det har antagits också ett antal redaktionella ändringar i kriterierna bla förtydli-
gande av kravet på 75 % av tryckeriets ekonomisk omsättning (O1), en möjlig-
het att uppskatta fördelningen av pappret mellan tryckmetoder för papper som 
används i flera tryckmetoder (O1), en fördelningen av poäng för svanenmärkta 
vaskmedel (P13), en justering av när årsredovisningen ska vara klar (M6), en 
fördjupning av definition av pappersmakulatur i relation till tidningarnas returer 
från butiker (Ordförklaring) och en fördjupning av kravet till märkets användning 
(Miljömärkets användning). 

8 Vigtige ændringer i forhold til tidligere gene-
ration 

I 5. generation af kriterierne blev navnet på produktgruppen ændret fra ”Trykke-
rier” til ”Trykkerier og tryksager” for yderligere at understrege, at kriterierne også 
har fokus på, at de enkelte tryksager har en god miljøprofil. 
 
Serigrafi og bogtryk blev udelukket i 5. generation af kriterierne, da der ikke var 
interesse for miljømærkning af disse trykmetoder. Kuvertproduktion med flexo, 
kuvert-offset og emballage-offset  er tilføjet som nye trykmetoder.  
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I 5. generation blev der arbejdet med de punkter, som blev identificeret som 
væsentlige for fremtiden ved udviklingen af 4. generation af kriterierne samt en 
række andre punkter. De væsentligste ændringer og stramninger i 5. generation 
af kriterierne er, at:  

• Der er indført krav til energiforbrug i kWh/ton produkt, både i form af po-
int og som et obligatorisk krav. 

• Pointgrænsen er skærpet – fx for ark-offset med godt 40 %.  
• Der er indført en ny funktionel enhed: miljøparametre skal regnes i for-

hold til ton produceret produkt i stedet for ton indkøbt/brugt papir. 
• Kravene skal opgøres for hver trykmetode separat. Man kan altså ikke 

længere skjule en dårlig trykmetode med en der er god. 
• Der er indført nye områder at få point på: energiforbrug kWh/ton produkt, 

en kuldioxidkortlægning, arbejdsmiljøteknologier, forbrug af kemikalier i 
CTP, vandforbrug og trykkvalitet. 

• 5 %-bagatelgrænsen for kemikalier og materialer gælder nu kun for ke-
mikalier, som bruges i processen (dvs. som ikke ender i tryksagen). For 
kemikalier og materialer som ender i tryksagen skal 99 % overholde kra-
vene. 

• Listen over forbudte særligt problematiske stoffer i kemikalier og materia-
ler på trykkeriet er udvidet til at omfatte samtlige stoffer, som i den eu-
rupæiske REACH-lovgivning omtales som Substances of Very High 
Concern (SVHC) samt stoffer som er klassificeret med CMR 3 kategorier 
i henhold til den gamle kemikalielovgivning (ikke omfattet af SVHC-
begrebet). Der er dog visse undtagelser for dybtryk. 

• Allergifremkaldende kemikalier på trykkeriet er forbudt. Der er dog nogle 
undtagelser for kemikalier, som typisk er allergifremkaldende og som 
man ikke kan substituere. 

• Der er en øvre grænse for, hvor store lagre af gamle kemikalier, som ik-
ke findes i Nordisk Tryksagsportal, der må være på trykkeriet i forhold til 
indkøbt mængde i hver kemikaliekategori.  

• Kemikalier til film- og trykformfremstilling er nu omfattet af de generelle 
kemikaliekrav (miljøfare, sundhedsfare og særlig problematiske stoffer) 
og VOC-kravet. 

• Der er indført en nedre grænse for, hvor stor andelen af kontrolle-
ret/miljømærket papir skal være. 

• Papirkravene er skærpet. Krav til svanemærket papir er fremover skrap-
pere end for kontrolleret papir. Derfor er der indført en vægtning mellem 
svanemærket papir, kontrolleret papir og papir med EU Ecolabel. 

• Der er indført et krav om punktudsugning, hvis trykkeriet har høj VOC-
udledning. 

9 Forventede miljøeffekter 

I 5. generation af kriterierne var der fokus på at indføre en enerigparameter i 
pointsystemet og at skærpe det overordnede pointniveau. En skærpelse af det 
overordnede pointniveau forventes derfor at have god effekt i forhold til de pa-
rametre, som Nordisk Miljømærkning har målt på indtil videre (se afsnit 3). 

10 Nye kriterier 

I de fremtidige kriterier vil Nordisk Miljømærkning følge udviklingen og stramme 
kravniveauerne til totalpoint i forhold til de nye markedsniveauer (se afsnit 7.24).  
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Nordisk Miljømærkning vil bl.a. også vurdere muligheden for at indføre:  
• En funktionel enhed baseret på areal (se afsnit 7)  
• Krav til andre trykmaterialer end papir (se afsnit 7.2) 
• En justering af point-formlen for kontrolleret/miljømærket papir, så pointene 

bedre afspejler vægtningsfaktorerne for forskellige papirtyper (se afsnit 7.6) 
• En lavere bagatelgrænse for proceskemikalier (se afsnit 7.8) 
• Krav til klassificering af kemikalier, som gælder på stofniveau (se af snit 7.8) 
• Krav til trykfarver for at forhindre problematiske stoffer i materialer lavet af 

genbrugspapir (7.8) 
• En kvantitativ CO2-parameter (se afsnit 7.15)  
• Forbyde parfume i alle tryksager eller i tryksager rettet til børn (se afsnit 

7.27) 
 
 

11 Referencer 

Aasestad, K. (2005). Bruk av helsefarlige produkter i grafisk industri, 2002-2003. Stor 
variasjon i bruk av høyrisikoprodukter i grafisk industri. Statistik centralbyrå i Norge. 
Artikel på www.ssb.no hentet 12. juli 2005.  

Abildgaard Pedersen, M. (2008). ISO 12647-2 – nu på dansk. Ny dansk instruktions-
bog om internationalt standardiseret grafisk produktion. Aktuel Grafisk Information, 
AGI, nr. 463, september 2008, s. 82-83.  

AIR. (1997). Assessment and Improvement of the Recycling Characteristics of Vege-
table Oil Based Inks for use with Newsprint and Laser Printed Papers. Third technical 
report summary July 1997. AIR: Agriculture and Agro-Industry including Fisheries 
Programme of Research and Technologiacal development (EU). AIR3-CT94-2272.  

Amternes Videncenter for Jordforurening. (2003). Branchebeskrivelse for trykkerier. 
Teknik og Administration, nr. 2, 2003. Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S. 

Arbejdsmiljørådet. (2002). Arbejdsmiljørådets Udvalg om prioritering af arbejdsmiljø-
indsatsen. Prioritering af arbejedsmiljøindsatsen 2002-2005. Indstilling til Arbejdsmil-
jørådet afgivet af udvalget den 31. maj 2002. 

Arbejdstilsynet. (1995). Toluenafdampning fra reklametryksager. At-
cirkulæreskrivelse nr. 4 – 1995. Arbejdstilsynet i Danmark.  

Arbejdstilsynet. (2002). Grænseværdier for stoffer og materialer. At-vejledning C.0.1, 
oktober 2002. 

Astrup Jensen, A, Bruun Poulsen, P. og Bossi, R. (2008). Survey and environmen-
tal/health assessment of fluorinated substances in impregnated consumer products 
and impregnating agents. Survey of chemical substances in consumer products, No. 
99, 2008. The Danish Environmental Protection Agency.  

Bjurstedt, A. (2007). Gravure vs. Web-offset! The changing world og publication print-
ing 1986-2006. Doctoral thesis, Royal Institute of Technology, Sweden. April 2007. 

Brodin, L. og Korostenski, J. (1995). Miljöbelastningar från grafisk industri i Sverige.  
Grafiska Miljögruppen for Finlands Standardiseringsförbund SFS. Milgraf AB og PA-
LAB Pro Analysi Laboratoriet AB, 15. april 1995. 

Brodin, L. og Korostenski, J. (1997). Miljöbelastningar från grafisk industri i Sverige – 
screen, flexo, digitaltryck och efterbehandling. Preliminär rapport. Kompletterad och 
reviderad version. Grafiska Miljögruppen for Finlands Standardiseringsförbund SFS, 
Version 3, 18. juni 1997. 

http://www.ssb.no/


Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

95 

Bye, B. I. (2005). Faglærte i grafisk har økt risiko for blærkreft. Artiklen referer til en 
studie ved Kreftregistret i Norge udført af læge Bård Kvam. Hentet fra www.ngf.no 
(Norsk Grafisk Forbund) d. 12. juli 2005.  

Christensen, T. (2004). Svanemærkning af tryksager. Identificering af de største pro-
blemer i papirgenanvendelsesprocessen. Intern rapport Miljømærkesekretariatet i 
Danmark. Endeligt udkast 17. september 2004.  

Christiansen, H. (2010). Test: færdiggørelse. 3 artikler i 2010 i den danske udgave af 
AGI (Aktuel Grafisk Information): april s. 38-43, maj s. 52-55 og juni s. 59-61.  

Christiansen, H. (2011). Økonomisk, miljøvenlig og effektiv pladefremstilling. Artikel i 
De Grafiske Fag nr. 8 (december) 2011 udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening, s. 
48-51. 

Constantine R. (1991). Air Pollution from printworks - alternative answers. Ink Print 
Int. 9. refereret i Lyly, Riki & Syrjälä: Haihtuvien hiilivetyjen (VOC) vuosipäästöt 
Helsingissä 1998-1999. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 9/2000 
(http://www.hel.fi/ymk/julkaisut/julkaisut2000/julkaisu09_00.pdf) 

CTS Consulting. (1993). Den grafiska industrien i de nordiska länderna - Mar-
kedsoversigt. CTS Consulting i CTS Gruppen for Finlands Standardiseringsforbund 
SFS. Rapport TC-15622Q, april 1993. 

Dalhielm, R. og Axelsson, U. (1995). Miljöprofilering livscykelanalyser av grafiske 
produkter. Institutet för Medieteknik (IMT). Teknikrapport nr. 4/95.  

Drivsholm, T, Maag, J, Christensen, S,V, og Hansen, E. (1996). Ressourceforbrug og 
miljøbelastning for tre grafiske produkter i et livscyklusperspektiv. Arbejdsrapport nr. 
63. COWI for Miljøstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet (Danmark). 

Drivsholm, T, Maag, J, Christensen, S,V, og Hansen, E. (1997). Miljøeffekter og res-
sourceforbrug for tre grafiske produkter i et livscyklusperspektiv. Miljøprojekt nr. 341. 
COWI for Miljøstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet (Danmark). 

Edlund, S, Leire, C. og Thidell Å. (2002). Svanens roll I förhållande till andra miljöin-
foramtionssystem och miljöledning. Internationelle Instituttet för Industriell Miljöeko-
nomi, Lunds Universitet for Nordiska Ministerrådet Konsument/Miljö. TemaNords 
2002:517. 

Enroth, M, Moberg, Å og Johansson, M. (2003). Miljönyckeltal för tidningsföretag – 
utveckling av en branschgemensam databas. STFI (Skogsindustrins Tekniska Forsk-
ningsinstitut AB). STFI Report PUB 15. December 2003. 

Enroth, M. (2006). Developing tools for sustainability management in the graphic arts 
industry. Doctoral thesis. Royal Institute of Technology, Sweden. November 2006. 

Enroth, M. (2010a). Energianvändning och utsläpp av fossil koldioxid från tryckerier. 
Underlag och förslag inför revideringen av Nordisk Miljömärknings tryckerikriterier. 
MSG Management Systems Group AB. Juni 2010. 

Enroth, M. (2010b). Hantering av VOC och energidata. Underlag och förslag inför 
revidering av Nordisk Miljömärknings tryckerikriterier. MSG Management Systems 
Group AB. November 2010. 

Environment, Food and Rural Affairs. (2008). Mapping and analysis of sustainable 
product standards, Final Report, commissioned by Department of Environment, Food 
and Rural Affairs, United Kingdom, March 2008. 

EU Commission. (2007). Impact Assessment of the potential impact of: an EU Eco-
label product group for Printed Paper Products. EU Commission, 2007. 

EU Kommissionen. (2007). Resumé af konsekvensanalysen til forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse 
og bekæmpelse af forurening). Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene. 
Bruxelles, 21.12.2007. SEK(2007) 1682. 

http://www.ngf.no/
http://www.hel.fi/ymk/julkaisut/julkaisut2000/julkaisu09_00.pdf


Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

96 

EuPIA. (2007). Exclusion list for printing inks and related products. European Printing 
Inks Association. 5th revised edition (replaces October 2006 edition). October 2007. 

Europa-parlamentet og Rådet. (2010). Forordning om EU-miljømærket. 66/2010/EF 
af 25. november 2009.  

Europarådet. (1989). Resolution AP (89) 1 on the use of colourants in plastic materi-
als coming into contact with food. Europarådet 13. September 1989. 

European Chemicals Bureau. (2007). Background Document for Translation of the 
Classification and Labelling of Substances listed in Annex I to Directive 67/548/EEC 
into the corresponding Classification and Labelling according to the new Regulation 
based on the Globally Harmonised System (GHS) to be included in Annex VI. Euro-
pean Commission Joint Research Centre JRC European Chemicals Bureau. EC-
BI/129/06 Rev. 2, Ispra, 24 July 2007. 

European Commission. (2007). Reference Document on Best Available Techniques 
on Surface Treatment using Organic Solvents. www.eippcb.jrc.es. August 2007. 

European IPPC Bureau. (2005). Integrated Pollution Prevention and Control. Draft 
Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using 
Organic Solvents. European IPPC Bureau hos Institute for Prospective Technological 
Studies i Sevilla i Spanien. www.eippcb.jrc.es. Udkast september 2005.  

European Recovered Paper Council. (2009). Assessment of Printed Product Recy-
clability – Deinkability Score – User’s Manual. ERPC/005/009. Adopted in 17/03/2009 
ERPC Meeting.  

Fred Larsen, H. (2005). Miljøvejledning for kopieringsydelser. Baggrundsdokument, 
Udkast nr. 01 af 2005-06-24. Institut for Produktudvikling på Danmarks Tekniske 
Univeristet.  

Fred Larsen, H, Helweg, C, Rathmann Pedersen, A, Andersen, M, Wallström. E og 
Hoffmann, L. (2002). Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar 
flexotrykfarve. DHI Vand & Miljø, EnPro ApS og dk-TEKNIK for Miljøstyrelsen i Dan-
mark. Miljøprojekt 730.  

Fred Larsen, H, Rathmann Pedersen, A, Birch, H, Rasmussen, D. og Engel Hansen, 
L. (1998). Miljøoptimering af rammevask ved serigrafi. VKI og dk-TEKNIK for Miljøsty-
relsen i Danmark. Miljøprojekt nr. 381. 

Fred Larsen, H. og Holm Christensen, B. (1995a). Miljøteknisk beskrivelse af Seritryk 
Aps, Hovedvej 3, delprojekt B. CIMIPP rapport (Center for Integreret Miljøvurdering af 
Industriens Processer og Produkter). Dansk Kedelforening dk-TEKNIK ENERGI & 
MILJØ og VKI (Vandkvalitetsinstituttet). Marts 1995. 

Fred Larsen, H, Tørslev, J og Damborg, A. (1995b). Indsatsområder for renerer tek-
nologi i den grafiske branche. Miljøprojekt 284. Miljøstyrelsen i Danmark.  

Fred Larsen, H, Søes Hansen, M. og Hauschild, M. (2009). Life cycle assessment of 
offset printed matter with EDIP97: how important are emissions of chemicals? Journal 
of Cleaner Production 17 (2009) 115-128. 

GA og DDFF. (2002). Brancheprojekt for energieffektivisering i grafisk industri. Gra-
fisk Arbejdsgiverforening (GA) og Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorgani-
sation (DDFF). December 2002.  

GA. (2004). Den Grafiske Industri - Udviklingen i tal og diagrammer årene frem til 
2004. Grafisk Arbejdsgiverforening (GA). Danmark. 
http://www.ga.dk/multimedia/branchetalpr05082004.pdf (17. august 2004). 
Grafiska Miljörådet. (2000). Återvinning af trycksaker – vad kan den grafiska bran-
chen och tidningsbranchen göra för att underlätta? Grafiske Miljörådet, Intergraf, 
Febelgra, Milgraf AB og TNO The Dutch Intstitute of Industrial Technology. Projektle-
der Marie Silferstolpe.  Støttet af den Europæiske Kommission og dets Leonardopro-
gram.  

http://www.eippcb.jrc.es/
http://www.eippcb.jrc.es/
http://www.ga.dk/multimedia/branchetalpr05082004.pdf


Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

97 

Grafiska Miljørådet (The Environmental Council of the Swedish Printing Industries).  
(2008). Recycling of Printed Products - What can the Printing Industry do to make it 
easier? The Environmental Council of the Swedish Printing Industries, Intergraf, Mil-
graf AB og TNO The Dutch Intstitute of Industrial Technology with support from the 
European Commissin. First edition 2000. Revised by Intergraf 2008.  

GRAKU. (1998). Harboe, H, Pedersen, C.L, Holst, B og Just Ilse. Afvaskere til offset. 
GRAKU. Det permanente kontaktudvalg mellem Branchesikkerhedsråd 3 (BSR 3) og 
Bedriftssundhedstjenesten (BST). Danmark.  

Hallmén, K. og Jogrenius, A. (2004). Vad styr teknisk kvalitet i dagspressen – organi-
satorisk struktur eller teknisk nivå? Examensarbete i medieteknik om 10 poäng vid 
Högskoleingenjörprogrammet för medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (Sve-
rige) 2004.  

Hansen, O.H. og Eggert, T. (2003). Kortlægning, afgivelse og vurdering af flygtige 
kemiske stoffer i tryksager. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kort-
lægning nr. 36 fra Miljøstyrelsen (Danmark). 

Hansen, P.K, Larsen, H. F. og Beck, S.E. (2011). Rådgivningsmetoder til kemikalie-
substitution i grafisk produktion. Miljøprojekt Miljøstyrelsen I Danmark nr. 1355. 2011. 

Hauschild, M. og Wenzel, H. (1998). Environmental Assessment of Products. Vol. 2 
First edn. Chapmann & Hill. 

Havelund, S. 2001. Kortlægning af perfluoroktanylsufonat og lignende stoffer i forbru-
gerprodukter – fase 1. COWI Rådgivende Ingeniører A/S for Miljøstyrelsen. Miljøpro-
jekt nr. 605, 2001.  

Hofman, P.S. (2001). Innovation, negotiation and path dependencies in industry and 
policy – Environmental technology policy induced innovation in the Netherlands. Cen-
ter for Clean Technology and Environmental Policy, CSTM University of Twente, 
Enschede, Holland. Ninth International Conference og Greening of Industry Network 
Bangkok. Sustainability at the Millenium: Globalization, Competetiveness and the 
Public Trust, 21-25 januar 2001. 

Hougaard KS, Hannerz H, Feveile H, et al. (2009). Increased incidence of infertility 
treatment among women working in the plastics industry. Reproductive Toxicology 
2009;27(2):186-9.   

INGEDE. (2009). INGEDE Method 12. Assessment the Recyclability of Printed Prod-
ucts – Testing the Fragmentation Behaviour of Adhesive Applications. Juni 2009. 

INGEDE. (2007). INGEDE Method 11. Assessment of Print Product Recyclability – 
Deinkability test. January 2007. 

INGEDE. (2008a). Facts about Paper Recycling – Deinkability of Printed Matter. Pub-
lications by the Technical Committee Deinking. Translation from German Final Draft. 
INGEDE International Association of the Deinking Industry. www.ingede.org. 2008. 

INGEDE. (2008b). Sealed Advertising now with perforation: INGEDE and Deutsche 
Post Develop Better Recyclable Plastic Film Wrappings. Press release 2/2008. 8. 
april 2008.   

Intergraf og EGF. (1999). Printing and the environment, Guidance on Best Available 
Techniques (BAT) in Printing Industries. January 1999. 

Intergraf. (2010). Intergraf recommendations on CO2 emissions calculation in the 
printing industry, 8th February 2010, www.intergraf.eu. 
IPPC-direktivet. (1996). Den europæiske godkendelsesordning om integreret fore-
byggelse og bekæmpelse af forurening (Integrated Pollution Prevetion Control). Di-
rektiv 1996/61/EF. 

Jacobsson. A. Makulaturberäkningar för olika tryckmetoder. Källa efterkontrol av 
trycksaker 2001 i Sverige. SIS Miljömärkning 7. marts 2005. 

http://www.ingede.org/


Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

98 

Jelse, K, Eriksson, E. og Einarsson, E. (2009). Life Cycle Assessment of consumer 
packaging for liquid food. LCA of Tetra Pak and alternative packaging on the Nordic 
market. IVL Swedish Environmental Research Institute. 15 August 2009.  
Jepsen, D, Grauer, A. og Tebert, C. (1999). Best Available Technologies and Best 
Practice for Reduktion of VOC emissions in printing operations. Final report. Summa-
ry and Recommendations. UFOPLAN-report Nr. 297 44 906/01. Bestilt af den tyske 
Miljøstyrelse (UBA). Ökopol. Hamburg, oktober 1999. 

Jepsen, D. og Tebert C. (2003). Best available techniques in the printing industry. 
German background paper for the BAT-Technical Working Group “Surface treatment 
using organic solvents” organised by the European IPPC Bureau. Ökopol Institut für 
Ökologie und Politik GmbH for den tyske miljøstyrelse. Februar 2003.  

Johansson, M. (2002). Livscykelanalys av arkoffsettryckning – Jämförande analys av 
vattenfri och konventionell offsettryckning samt computer-to-plate och konventionell 
pre-press. Framkom Verksamhetsutveckling AB, nr. 9, 2002. 

Johnsen, N. (2001). Sælger-kundevejldening til udarbejdelse af en produktmiljøprofil. 
Grafisk Arbejdsgiverforening. Arbjedsrapport nr. 10 fra den danske Miljøstyrelsen 
2001.  

Johnsen, N, Bøg, C, Poll, C. og Fred Larsen, H. (2006). Ecolabelling of printed matter 
– Part I (Environmental Project No. 1110 2006) og Ecolabelling of printed matter Part 
II – Life cycle assessment of model sheet fed offset printed matter (Working Report 
no.24 2006). Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) og Institut for Produktion og Ledelse 
(IPL), Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Final draft 2004 and published 2006. 

Kemikalieinspektionen. (2007). Nanoteknik – stora risker med små partiklar? En kun-
skapssammanställning om risker med nanoteknik för hälsa och miljö, samt förslag till 
hur identifierade kunskapsluckor bör åtgärdas. Rapport 6/07. Kemikalieinspektionen i 
Sverige. 

Korostenski, J. og Selendy, U. (2000). Ny grafisk teknik från miljösynpunkt. Del 1 
Teknisk beskrivning. PALAB Pro Analysi Laboratoriet AB for SIS Miljömärkning AB. 
Preleminär rapport Del 1. 30. juni 2000. 

Kozak, G. (2003). Printed Scholarly Books and E-book Reading Devices: A Compara-
tive Life Cycle Assessment of Two Book Options, Centre for Sustainable Systems, 
Report No. CSS03-04, University of Michigan, USA, 2003. 
Kujanpää, M, Pajula, T. og Hohentahl, C. (2009). Carbon footprint of a forest product 
– challenges of including biogenic carbon and sequestration in the calculation. Life 
Cycle Assessement of Products and Technologies LCA Symposium. VTT Symposi-
um 262. VTT Technical Research Center of Finland. 6 October 2009, s. 27-39. 

Miljøgiftsudvalget. (2010). Et Norge uden miljøgifter, Hvordan utslipp av miljøgifter 
som utgjør en trussel mot helse eller miljø kan stanses. Utredning fra et utvalg op-
pnevnt av Miljøverndepartementet 6. mars 2009. Norges offentlige utredninger 2010: 
9.  9. november 2010. 
Miljø- og Energiministeriet (1999). Strategi for PVC-området – Statusredegørelse og 
fremtidige initiativer. Juni 1999. 

Miljøstatus. (2011). 
www.mijostatus.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Prioritetslisten. (23.10.2011). 

Mijøstyrelsen. (1989). Erstatningsstoffer for fosfat – spredning og effekter i miljøet. 
Miljøprojekt nr. 109, 1989. Miljøstyrelsen i Danmark.  

Miljøstyrelsen. (1997). Erhvervsaffald og udvalgte affaldsstrømme. Et debatoplæg. 
Oplæg fra Miljøstyrelsen (Danmark). 

Miljøstyrelsen. (1999). Vandfri offset I dansk grafisk industri. Arbejdsrapport fra Miljø-
styrelsen i Danmark nr. 12, 1999.  

http://www.mijostatus.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Prioritetslisten


Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

99 

Miljøstyrelsen. (2000). Nøgletalsprojekt. Miljørapport fra Miljøstyrelsen i Danmark nr. 
548, 2000.  

Miljøstyrelsen. (2002). Målrettet papirstyringsværktøj til avistrykkerier. Arbejdsrapport 
fra Miljøstyrelsen i Danmark nr. 25, 2002.  

Miljøstyrelsen. (2005a). More environmental friendly alternatives to PFOS-
compounds and PFOA. Miljøprojekt nr. 1013, 2005.  

Miljøstyrelsen. (2005b). Azofarvestoffer. Azo-forbindelser kan spalte og frigive aroma-
tiske aminer. Miljøvejledning fra Miljøstyrelsen iI Danmark. Hentet fra 
www.miljoevejledninger.dk d. 12. juli 2005.  

Miljøstyrelsen. (2005c). Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap. 
Opdatering af vidensgrundlaget. Miljøprojekt fra Miljøstyrelsen nr. 1057 2005.  

Miljøstyrelsen. (2010). Listen over uønskede stoffer 2009. Orientering fra Miljøstyrel-
sen nr. 3, 2010. Miljøstyrelsen i Danmark.  

MINT. (2009). Miljönyckeltal för tidningsföretag. Innventia, 2009. 
www.miljonyckeltal.se d. 1. april 2010.  
Moberg, Å, Johansson, M, Finnveden, G. and Jonsson A. (2009). Screening envi-
ronmental life cycle assessment of printed, web based and tablet e-paper newspaper. 
KTH Centre for Sustainable Communications. ISSN:1654-479X. TRITA-SUS Report 
2007:1. Second edition 2009.  

Møller, B. 2011. Sun Chemical Danmark A/S. Mundtlig kommunikation 25.10.2011. 

Møller, S, Silfverberg, E, Galdding, G. og Dreyer, R. (1996). VOC-reduktion i grafisk 
industri. Miljøprojekt nr. 339, 1996. Miljøstyrelsen i Danmark.  

Nordisk Miljømærkning. (2000). Miljøfilosofi. Nordisk Miljømærkning. 16. juni 2000. 

Nordisk Miljømærkning. (2001a). Miljömärkning av Trycksaker. Kriteriedokument 21 
mars 2001 – 14 mars 2007. Version 3.2. 

Nordisk Miljømærkning. (2001b). Bakgrundsdokument till kriteriedokument för miljö-
märkning av Trycksaker. 2001-03-30. Reviderad i enlighet med fastlagd kriteriedo-
kument (2001-03-21, version 3.0).  

Nordisk Miljømærkning. (2002a). Baggrundsdokument fotofremkaldelse. 3. oktober 
2002.  

Nordisk Miljømærkning (2002b). Omvärldsanalys för produktgruppen trycksaker – 
Resumé. Nordisk Miljömärkning. SMG Consulting, Stockholm. Januari 2002. 
Nordisk Miljømærkning. (2003b). Evaluering 2003 af tryksagskriterierne, Nordisk 
Miljømærkning, 9. oktober 2003. 

Nordisk Miljømærkning. (2005). Bakgrunndsdokument for Svanemerking av kopi- og 
trykkpapir. Tilleggsmodul. 16. februar 2005. 

Nordisk Miljømærkning. (2007). Miljøgiftspolicy for Nordisk Miljømerking. Behandlet 
af NMN i junni 2007. 

Nordisk Miljømærkning (2009). Nanoteknologi. Behandelt af NMN 17. marts 2009.  

Nordisk Miljømærkning. (2010a). Evaluering af Svanemærkede trykkerier version 4.x. 
Nordisk Miljømærkning, 16. marts 2010. 

Nordisk Miljømærkning. (2010b). Kemisk-tekniske retningslinjer. Version 2.0. Ret-
ningslinjer for kriterieudvikling og revision af kemisk-tekniske kriterier inden for Nor-
disk Miljømærkning. 10. maj 2010. 

Nordisk Ministerråd (Nordic Council of Ministers). (1998). Best available techniques 
(BAT) for the printing industry. Silverberg, Fred Larsen, Virtanen, Webjørnsen og 
Wriedt. TemaNrod 1998:593. 

http://www.miljoevejledninger.dk/
http://www.miljonyckeltal.se/


Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

100 

Nordiska Ministerrådet. (1995). Nordic guidelines on Life-Cycle Assessment. Nor-
diska Minsterrådet (miljö). 

Nordiska Ministerrådet. (2001). Nordiska Minsterrådets beslut om mål och principer 
för Nordisk Miljömärkning av 19 juni 2001. 

Nors, M, Pajula, T. og Pihkola, H. (2009). Calculating the carbon footprints of a Finn-
ish newspaper and magazine from craddle to grave. Life Cycle Assessement of 
Products and Technologies LCA Symposium. VTT Symposium 262. VTT Technical 
Research Center of Finland. 6 October 2009, s. 55-65. 

Pedersen, H. (2004). Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 47 2004. 
Kortlægning af forekomsten af nogle potentielle eller mistænkte PBT/vPvB-stoffer i 
forbrugerprodukter. Roskilde Universitetscenter. Kortlægning fra Miljøstyrelsen. 

Pihkola, H, Nors, M, Kujanpää, M, Helin, T, Kariniemi, M, Pajula, T, Dahlbo, H. og  
Koskela, S. (2010). Carbon footprint and environmental impacts of print products from 
cradle to grave. Results from the LEADER project (Part 1). VTT, Espoo. ISBN 978-
951-38-7669-2 (soft back ed.) og 978-951-38-7670-8. (URL: 
http://www.vtt.fi/publications/index.jsp). 

Pihkola, H, Federley, M, Nors, M, Dahlbo, H, Koskela, S, og Jouttijärvi, T. (2011). 
Communicating environmental impacts of print products. Results from the LEADER 
project (Part 2). VTT, Espoo. ISBN  978-951-38-7686-9 (soft back ed.); 978-951-38-
7687-6. (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp).  

Pilemand, C, Wallström, E, Hoffmann, L. og Bruun Poulsen, P. (2003). Substitution of 
Cobalt Driers and Methyl Ethyl Ketoxime. Environmental Project No. 884, 2004.  

Putz, H.-J, Schabel, S. og Faul, A. (2004). The sticky potential of adhesive applica-
tions from printed products. Darmstadt University of Technology og INGEDE. 7th 
Research Forum on Recycling, Quebec City – 2004. 

Romano, F. (2008). The Insight Report, Digital Printing Directions, Trends & Oppor-
tunities. Rochester Institute of Technology School of Print Media, USA. Commis-
sioned by Canon Europe. 2008.  
Sahlén, K. og Sahlberg, U. (2003). The EU Ecolabel Environmental criteria for printed 
matter, Draft Background report. SIS Ecolabelling for EU Ecolabelling. 12. november 
2003. 

SCB, (2010). Statistiska Centralbyrån (Statistics Sweden). Industrins årliga energian-
vändning 2008, Statistiska Meddelanden, EN 23 SM 1001, 2010. 

SETAC. (1993). Guidelines for Life-Cycle Assessment: A ’Code and Practice’. Socie-
ty of Environmental Tosicology and Chemistry (SETAC). From the SETAC workshop 
held at Sesiembre, Portugal. Edition 1. 

Silfverberg, E. og Tauby Sørensen, E. (1998). Vurdering af UV-hærdende trykfarver 
og -lakker i et samlet miljøperspektiv. Den Grafiske Højskole for Miljøstyrelsen i 
Danmark. Miljøprojekt nr. 439, 1998.  

Sivertsen, I og Rømyhr, O. (2004). Bransjevejledning for offset. Retningslinier for godt 
arbejdsmiljø. Arbeidsmedisinsk avdeling. St. Olavs Hospital HF, Trondheim, Norge, 
Rapport Nr. 2, 2004.  

Skovlund, F. (2005a). Schultz Grafiske A/S. Mundtlig kommunikation 17. januar 2005. 
Fortrolige registreringer er modtaget i skriftlig form af Nordisk Miljømærkning. 

SUBSPRINT. (1997). Substitution of Organic Solvents in the Printing Industry. Re-
sults of a European Innovation Project. Kooperationsstelle Hamburg. 1997? 

Teknologirådet. (2000). Industriens brug af kemikalier – oplæg til strategisk sporskifte 
i den politiske indsats, Teknologi-Rådet (Danmark), Rapport nr. 10, 2000. 

 
 

http://www.vtt.fi/publications/index.jsp
http://www.vtt.fi/publications/index.jsp


Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

21. februar 2023 
 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

101 

Tiedemann, A, Böttcher Tiedemann, C, Buschardt, A, Gerogi, B, Giersberg, G, 
Goosmann, G, Gregor, H-D, Mehlhorn, B, Modi, A, Nietzel, H, Oels, H-J, Schmitz, S 
og Suhr M. (2001). Life Cycle Assessments for Graphic Paper (Ökobilanz zu gra-
phischen Papieren). Den tyske Miljøstyrelse (Umweltbundesamt). Rapport (Texte) 
02/2001. 

Timm, J. (2005). Papyrus A/S. Mundtlig kommunikation 20. septebmer 2005.  

Trier, X. (2011). Polyfluorinated surfactants in food packaging of paper and board. 
PhD thesis. Department of Basic Science and Environment, Faculty of Life Sciences, 
University of Copenhagen, Denmark.  

Tønning, K. (2002). Statistik for returpapir og –pap 2000. Teknologisk Institut for Mil-
jøstyrelsen i Danmark. Miljøprojekt Nr. 683, 2002.  
Veith, S. and Barr, S. (2008). Life Cycle Assessment: Flexographic and Rotogravure 
Printing Comparision & Flexographic Plate Imaging Technologies. DuPont Enginee-
ring and Research Technology (DuET). 19 September 2008.  

Viluksela, P. (2008). Environmental sustainability in the Finnish printing and publish-
ing industry, Licentiate thesis, Helsinki University of Technology, 2008. 

Viluksela, P. (2009). Environmental Indicators in Heatset Offset Printing, Proceedings 
of the 5th International European Environmental Management Accounting Network 
(EMAN) Conference, ISBN 978-80-7414-124-9, 2009. 

Viluksela, P. Kariniemi, M. og Nors, M. (2010). Environmental performance of digital 
printing. Literature study. VTT, Espoo. ISBN 978-951-38-7630-2 (soft back ed.); 978-
951-38-7631-9. (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp). 

Vollmer, A, Biedermann, M, Grundböck, F, Ingenhoff, J, Biedermann-Brem, S, Altko-
fer, W og Grob, K. (2011). Migration of mineral oil from printed paperboard into dry 
foods: 
survey of the German market. Eur Food Res Technol (2011) 232:175–182.  

Wagner, J, Putz, H.-J, Schabel, S. og Faul, A. (2004). Development of a European 
deinkability test method and results of selected types of printed products. Darmstadt 
University of Technology and INGEDE. 7th Research Forum on Recycling, Quebec 
City – 2004. 

Wenzel, H, Hauschild, M. og Alting, L. (1997). Environmental Assessment of Prod-
ucts. Vol. 1. First edn. Chapman & Hill. 

Winell. B. (1997). Kemikalier i svensk skogsindustri. Industri- och Kretsloppsavdel-
ningen (Naturvårdsverket). 10. oktober 1997. 

WWF Germany. (2008). Breathless Coastal Seas. WWF Briefing paper: Dead Ocean 
Zones – a global Problem of the 21. century. WWF Deutschland, Frankfurt/Main, 
Tyskland. June 2008. 
Xerox. (2006). Xerox’s Emulsion Aggregation Toner – An environmental friendly 
Technology. By Hadi Mahabadi and Anne Stocum, Xerox Corporation. 1. august 
2006. 

Zarwan, J. (2009). The environmental impact of a printing plate. J Zarwan Partners 
(www.johnzarwan.com), Canada. 2009. 

 

http://www.vtt.fi/publications/index.jsp
http://www.johnzarwan.com/


Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

Bilag 1 Pointoversigt og observerede værdier 
Teoretiske makspoint  
Trykmetode Valg af 

papir  
Maku-
latur 

Type kemi 1) 
 

Re-
pro 

VOC 
 

Energi-
point 

Vand
- 
point 

Af-
falds- 
point 

Miljømærkede produk-
ter og servicydelser 

Ar-
bejdsmil-
jøpoint  

Kva-
litet 

Sum 
 

LCA-
sum 2) 

Arkoffset (ej kuvert- eller emballageoff-
set) 

25 10 5+7+3+3+2  3 20 20 2 10 3 3 1 117 100 

Avistryk med coldset 25 10 5+7+3+3+2  3 20 20 2 10 3 3 1 117 100 
Blankettryk med coldset 25 10 5+7+3+3+2  3 20 20 2 10 3 3 1 117 100 
Coldset rotation (ej avis/blanket) 25 10 5+7+3+3+2  3 20 20 2 10 3 3 1 117 100 
Heatset 25 10 5+7+3+3+2  3 20 20 2 10 3 3 1 117 100 

Dybtryk  25 10 5+7+3+3+2  3 20 20 2 10 3 3 1 117 100 

Flexotryk (ej kuvertproduktion) 25 10 5+7+3+3+2  3 20 20 2 10 3 3 1 117 100 

Digitaltryk og fotokopiering 25 10 5+7+3+3+2  3 20 20 2 10 3 3 1 117 100 
Kuvertoffset 25 10 5+7+3+3+2  3 20 20 2 10 3 3 1 117 100 
Kuvertoffset 25 10 5+7+3+3+2  3 20 20 2 10 3 3 1 117 100 
Emballageoffset 25 10 5+7+3+3+2  3 20 20 2 10 3 3 1 117 100 

          3    
1) Makspoint for type kemi omfatter: Fornybare ressourcer (mineralsk/vegetabilsk) eller Vandbaseret/ikke vandbaseret 5, Problemer i genanvendelsesprocessen for trykfarver 7 og lim 3, Afvaskeres flygtighed 3 samt fugtevandskoncentrat 2.  

2) LCA-sum er sum ekskl. point for kemikalier baseret på fornybare ressourcer eller vandbaserede kemikalier 5, typepoint for kemikalier relateret til arbejsmiljø (afvasker 3 + fugtevandskoncentrater 2), miljømærker 3, arbejdsmiljøteknologier 5 

og kvalitet 1. 

 Referencepoint 4. generation af kriterierne baserede på observerede værdier 2010 (licens- og literaturdata mv.) 
Trykmetode Valg af 

papir  
Maku-
latur 
 

Type kemi: 
(Fornybar + Vandbaseret + Genanv farve) + 
Cobolt + Lim +Afvasker + Fugt.konc  

Repro VOC 
 

Energi 
 

Affald 
 

Miljø- 
mærk-
ning 

Sum 
 

Pro-
cent-
tillæg 

Bereg-
net 
niveau 

Ændring 
i forh. Til 
2005 (%) 

Arkoffset 23,7 4,6 14,2 2,7 15,3 3,3 7,2 1,0 72,0 7,8 80 43 
Avistryk 25,0 8,3 12,4 2,6 29,6 3,7 11,7 0,7 94,0 5,6 100 12 

Blankettryk 24,8 5,9 9,1 1,0 24,6 4,6 5,4 0,2 75,6 7,4 83 48 
Coldset rotation (undtagen avis- og blanket-
tryk) 

23,9 5,7 12,3 3,0 29,2 3,7 9,6 1,3 88,7 6,1 95 70 

Heatset 14,2 5,2 14,1 3,0 25,2 5,0 12,7 0,4 79,8 7,0 87 23 

Dybtryk  17,3 8,5 14,1 3,0 27,3 5,0 12,5 2,5 90,2 6,0 96 60 

Flexotryk (undtagen avistryk) 24,7 8,1 15,0 2,0 29,6 3,6 9,5 3,9 96,4 5,4 102 73 
Digitaltryk og fotokopiering 25,0 8,3 8,6 5,0 29,3 3,0 9,9 4,0 93,1 5,7 99 18 



Nordisk Miljømærkning 
Svanemærkede Trykkerier og tryksager - Baggrund for miljømærkning 

Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. 
Citat fra dokumentet kan benyttes ved at nævne kilden, som er Nordisk Miljømærkning. 

 

Referencepoint 5. generation af kriterierne baserede på observerede værdier 2010 (licens- og literaturdata mv.) 
Trykmetode Valg af 

papir3)  
Maku-
latur 
 

Type 
kemi: 
 

Re-
pro 
 

VOC-
point 
 

Energi-
point4) 

 

Af-
falds-
point5) 

 

Miljø- 
Mær-
ke-
point 

Vand-
forbrug 

Arbejdsmil-
jø1) 

Kvalitet2) Sum Procent-
tillæg 

Point-
krav 

Arkoffset 8,3 4,7 13,7 1 7,2 12,6 4,5 1,0 1 0 0 53,7 9,6 63 

Avistryk med coldset 17,1 8,6 10,4 1 19,7 17,6 7,5 0,7 1 0 0 83,6 6,6 90 

Blankettryk med coldset 9,1 6,1 7,1 1 15,6 14,1 4,5 0,2 1 0 0 58,7 9,1 68 

Coldset rotation (undtagen avis- og blanket-
tryk) 

8,4 6,0 10,3 1 19,3 15,0 7,5 1,3 1 0 0 69,8 8,0 78 

Heatset 1,6 5,4 12,1 1 16,0 14,3 7,5 0,4 1 0 0 59,3 9,1 68 

Dybtryk  3,8 8,0 12,1 0 18,0 14,8 7,5 2,5 1 0 0 67,7 8,2 76 
Flexotryk (ej kuvertproduktion) 9,0 8,4 9,0 1 19,7 17,0 7,5 3,9 2 0 0 77,5 7,2 85 
Digitaltryk og fotokopiering 12,2 8,6 16,6 3 16,0 3,9 7,5 4,0 0 0 0 71,7 7,8 79 
Kuvert-offset 8,3 10,0 13,7 1 11,6 17,2 4,5 1,0 1 0 0 68,3 7,36) 76 

Kuverproduktion med flexo 9,0 7,5 9,0 1 19,7 16,6 7,5 1,0 1 0 0 72,3 7,8 80 

Emballage-offset 2,3 1,1 13,7 1 10,4 10,9 4,5 1,0 1 0 0 45,9 10,4 56 
1) Arbejdsmiljø vurderet til 0 point for alle trykmetoder. 

2) Point for kvalitet vurderet til 0 point for alle trykmetoder. 

3) Papirpoint vurderet som en samlet vægtning på 0,7 i forhold til, at det meste papir er kontrolleret (giver en vægtning på 0,8) og en voksende del er blomstermærket (vægtning på 0,7). Dog er vægtningen 0,8 for avistryk og emballage-offset, 

da EU Ecolabels kriterier ikke omfatter papir til disse metoder.  

4) Point for energieffektivisering og kuldioxidgennemgang er vurderet til 0 point. Referencepoint for energi bliver derfor lig med point for observeret energiforbrug. 

5) Point for affaldsminimerende teknologier er vurderet til 2 point for arkoffset, blankettryk, kuverttryk og emballageoffset samt 5 point for øvrige trykmetoder. Point for mængde usorteret affald er vurderet til 2,5 for alle trykmetoder. 

6) Tillægspoint for kuvertoffset er mindsket da kuvert-offset ikke kan få flere point på makulatur (bidraget til makulatur skulle have været 0,9 point).    
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Observerede værdier og vurdering af gennemsnit på fortrinsvis det nordiske og europæiske markeds gamle parametre 
 
I denne tabel er der angivet data som ligger til grund for markedsgennemsnittet, hvilket er brugt for at fastsætte pointniveauerne i tabellen ovenfor. Grundlaget er både litera-
turdata og licens/pilotdata. Nordisk Miljømærkning ønsker at hemligholde data indsamlet fra licenshavere, ansøgere og pilotvirksomheder. Derfor er disse data skjulte. Licens-
/pilotdata bygger på gennemsnit undtagen for dataset, hvor der forekommer meget afvigende værdier. I disse tilfælde er der brugt median (andel kontrolleret/miljømærket papir 
og kg VOC per ton papir). For makulatur er der taget højde for trykkerier, som ikke har oplyst dette ved at fjerne dem fra gennemsnittet. Data er trukket ud fra Nordisk Tryk-
sagsportal i februar 2010. Data er fra trykkeriernes indtastninger og repræsenterer data fra år 2006-2009. Hvis der er flere dataset bliver værdier vægtet efter, hvor mange 
trykkerier datasettet repræsenterer om ikke andet angivet.  
 
Trykmetode Svane-

mærk. 
trykning 
(gns)  

Godk. 
Efter-
be-
handl. 
(gns) 

Valg af papir 
%1) 

Makulatur 
% 

Type kemi: 
(Fornybar + vandbas + genanv. 
farve/lak), cobolt, lim, type 
afvasker, fugt.konc (point)2) 

Repro 
 

VOC 
kg/ton indkøbt 
papir 

Energi 
(point) 
 

Affald 
(point) 

Miljøm- 
mærke 
(point) 

Arkoffset 
Analyse licenser forår 2010 (ark-
offset ”største” metode): 
187 med kun arkoffset 

 
 
99,6 

 
 
98,0  

 
 
71,2   

 
 
23,4 

 
 
9,2-0,49- 2,5-1,6-1,0 → 14,2  

 
 
2,7 

 
 
4,9 

 
 
3,3 

 
 
7,2 

 
 
1,0 

Samlet vurdering arkoffset 2010 99,6 98,0 71,2  23,4 14,2 2,7 4,9 3,3 7,2 1,0 
Coldset rotation (ikke avis/blanket) 
Analyse licenser forår 2010 coldset 
den største metode9 kun coldset 

 
 
99,9 

 
 
100 

 
 
71,9  

 
 
19,1 

 
 
5,9-2,0-1,9-1,8-0,78→12,3 

  
 
3,0 

 
 
0,28 

 
 
3,7 

 
 
9,6 

 
 
1,3 

Samlet vurdering coldset 2010 99,9 100 71,9  19,1 12,3 3,0 0,28 3,7 9,6 1,3 
Avistryk med coldset 
18 avisvirksomheder 
inkl.avisredaktion – data fra 2008 i 
Sverige (MINT 2009). 

   9,8       

Analyse pilotvirksomheder forår 
2011:  
2 med kun avistryk 

  25-30        

Analyse licenser forår 2010 avistryk 
den største metode 
34 kun avistryk  

 
 
99,4 

 
 
100 

 
 
99,1 

 
 
11,8 

 
 
6,4-1,8-2,2-1,8-0,66 → 12,4 

 
 
2,6 

 
 
0,14 

 
 
3,7 

 
 
11,7 

 
 
0,65 

Samlet vurdering avistryk 2010 99,4 100 95,3 9,87) 12,4 2,6 0,14 3,7 11,7 0,65 
Blankettryk med coldset 
Analyse licenser forår 2010 blanket-
tryk den største metode 
5 kun blanket  

 
 
98,9 

 
 
100 

 
 
74,6   

 
 
18,5 

 
 
2,4-2,0-2,2-1,6+0,98 → 9,1 

 
 
1,0 

 
 
1,8 

 
 
4,6 

 
 
5,4 

 
 
0,2 

Samlet vurdering blankettryk 2010 98,9 100 74,6  18,5 9,1 1,0 1,8 4,6 5,4 0,2 
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Heatset 
Survey of leading European publica-
tion printers. Data for heatset 9 
offset printers 2002: average 54.000 
ton produced per plant (Enroth 
2006). VOC calculated to per ton 
purchased paper. 

   17   2,5    

Estimated data for european aver-
age 15.000 ton purchased paper 
web-offset plant with modern solvent 
recovery 2006 (Bjurstedt 2007). 
VOC calculated to per ton purchased 
paper with Enroth data on waste 
paper. 

      1,25    

Selected German publication print-
ers. Data for Schlott web-offset 
2005: average 46.000 ton paper 
purchased per plant (Bjurstedt 
2007). VOC calculated to per ton 
purchased paper. 

   15   3,5    

Analyse licenser forår 2010 (heatset 
største metode) 
13 med kun heatset. Gnst 33.400 
ton 

 
 
98,5 

 
 
98,8 

 
 
42,6  

 
 
23,9 

 
 
7,0-2,0-2,1-2,1+0,92 → 14,1 

 
 
3,0 

 
 
2,9 

 
 
5,0 

 
 
12,7 

 
 
0,4 

Analyse licenser forår 2010: 
8 med kun heatset hvor trykkeriet 
har foretaget en manuel beregning i 
henhold til metoden i kriterierne 
(delmængde af ovenstående). 

      1,9    

Samlet vurdering heatset 2010 98,5 98,8 42,6  21 (ca. 17-
24)8) 

14,1 3,0 1,6 (ca. 1,25-1,9)3) 5,0 12,7 0,4 

Dybtryk  
Good practise plant:  Publication 
gravure apprx 90.000.  European 
BAT Document. Survey from 
1999.(European Comission 2007) 

   8,5   3,7 (VOC fugitive)    

Survey of leading European publica-
tion printers. Data for gravure 2002 
19 plants: average 140.000 ton 
produced per plant (Enroth 2006). 
VOC calculated to per ton purchased 
paper. 

   12   1,7    
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Estimated data for average europe-
an 95.000 ton purchased paper 
gravure plant with moderne solvent 
recovery 2006 (Bjurstedt 2007). 
VOC calculated to per ton purchased 
paper with Enroth data on waste 
paper.  

      0,88    

Selected German publication print-
ers (gravure + offset). Data for gra-
vure 2005: Prinovis 224.420 and 
Schlott 76.940 ton paper purchased 
per plant (Bjurstedt 2007). VOC 
calculated to per ton purchased 
paper.  

   6-8   0,09-0,11    

Analyse pilotvirksomheder forår 
2010  
3 med kun dybtryk   

 
99,4 

 
100 

 
52,1  

 
12,9 

 
7,0-2,0-2,9-1,2+1 → 14,1 

 
3,0 

 
1,4 

 
5,0 

 
12,5 

 
2,5 

Samlet vurdering dybtryk 2010 99,4 100 52,1  12 5) 14,1 3,0 0,9 (ca. 0,1-1,7)4) 5,0 12,5 2,5 

Flexotryk 
Analyse pilotvirksomheder forår 
2010: 
2 med kun flexo 
7 med flexo som største metode (4  
m. ark også) 

 
 
99,4 

 
 
98,1 

 
74,2 
54,0  

 
 
10,6 

 
 
7,8-1,8-2,3-1,8+1,5 → 15,0 

 
 
2,0 

 
 
0,96 

 
 
3,6 

 
 
19,5 

 
 
3,9 

Analyse pilotvirksomheder efterår 
2010: 
2  med kun flexo 

       
0,12 

   

Samlet vurdering flexo 2010 99,4 98,1 74,2 10,6 15,0 2,0 0,12 3,6 9,5 3,9 

Kuvert-offset 
Analyse pilotvirksomheder 2010 
2 med kun kuvert-offset 

   4,18   4,05    

Samlet vurdering kuvertoffset 2010 99,66) 98,06) 71,26) 4,18 14,26)  4,05   1,06) 

Digitaltryk 
Analyse licenser forår 2010 digital 
største metode: 
42 med kun digital  

 
 
98,5 

 
 
99,8 

 
 
87,9  

 
 
9,8 

 
 
1,1-0,0-2,6-2,9-1,9 →  8,6 

 
 
5,0 

 
 
0,25 

 
 
3,0 

 
 
9,9 

 
 
4,0 

Samlet vurdering digitaltryk 2010 98.5 99,8 87,9  9,8 8,6 5,0 0,25 3,0 9,9 4,0 
Emballagetryk med offset  
Analyse pilotvirksomheder forår 
2010:  
1 med kun emballage-offset  

    
 
35,76 

   
 
2,76 

   

Samlet vurdering emballage 2010 99,66) 98,06) 4010) 36 14,26)  2,8   1,06) 
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Kuvertproduktion med flexo 
Analyse pilotvirksomheder forår 
2010:  
4 med kuverproduktion og lidt ku-
vertoffset 

    
 
15 

      

Samlet vurdering kuvertproduktion 
med flexo 2010 

99,49) 98,19) 74,29) 15 15,09)  0,129)   1,06) 

1) Beregnet som et gennemsnit af hver virksomhed. Det er ikke et vægtet gennemsnit.  

2) Sum beregnet inden afrunding. 

3) Beregnet som midtpunkt i interval inkluderende bedste europæiske literaturværdi og de mest nøjagtige licensdata. 

4) VOC Dybtryk beregnet som midtpunkt i interval inkluderende de seneste europæiske literaturværdier. 

5) Makulatur dybtryk er valgt fra Enroth, da der ikke er sikkerhed om at øvrige data omfatter eksternt opstået makulatur.. 

6) Værdier fra ark-offset. 

7) Værdi baseret på bedste literaturværdier da mange avistrykkerier også trykker andre tryksager som brochurer etc. i mindre oplag som gør, at makulaturprocenten stiger. 

8) Makulatur for heatset beregnet som ca. midtpunkt i interval inkluderende de mest repræsentative og nyere literatur- og ansøgningsdata for europæiske heatsettrykkerier. 

9) Værdier fra flexo. 

10) Andel godkendt/miljømærket papirforbrug vurderet til 40% som et skøn, da der ikke findes meget kontrolleret karton. 

 
 
Observerede værdier og vurdering af gennemsnit på det nordiske og europæiske marked nye/justerede parametre 
Trykmetode Type kemi: 

(Fornybar+ vandbas+ genanv. farve/lak), lim, 
type afvasker, fugt.konc (point)1) 

Repro (po-
int)9) 

VOC2) 

(kg/ton pro-
dukt) 

Energiforbrug 
totalt  
kWh/ton produkt4) 

Water kg/ton produkt 

Arkoffset 
5 civilgrafiske virksomheder (arkoffset) Data fra 
2001 (Enroth et al 2003). Værdier regnet om til per 
ton indkøbt papir.  

   1400  

11 civil (7 ark, 1 heatset og 3 avis-coldset). Data 
fra 1995-2002 (Johnsen et al 2006).  

   1210 (770-1620) 1160 (385-2690) 

Særlig analyse licenser forår 2010:  
1 med næsten kun arkoffset (lidt digital). 

   744 (845 inkl. 
transport) 

 

Analyse licenser Norden forår 2010: 
11 med kun arkoffset med egne både el- og var-
medata (ikke elopvarmet) 

   816  

Dataindsamling licenser i Norge efterår 2010.  
11 arktrykkerier (10 med kun ark) 
Alle trykkerier bruger el til opvarmning, hvoraf et 
enkelt også bruger olie. 

   1669 (481-5321)  

Samlet vurdering arkoffset 2010 13,7 1 6,4 12535) 1160 
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Coldset rotation (ikke avis/blanket) 
Dataindsamling licenser Norden efterår 2010:  
4 med coldset (2 med kun coldset, 1 med lidt 
digital og 1 med knapt 10% ark) med både varme 
og eldata. 

   825 (378-1469)  

Samlet vurdering coldset 2010 10,3 1 0,35 825 11603) 

Avistryk med coldset 
14 avisvirksomheder inkl. avisredaktion – data fra 
2001 (Enroth  et al 2003). 

   730 (320-1410)  

4 avisvirksomheder ex avisredaktion – data fra 
2001: delmængde af de 14 i ovenstående referen-
ce (Enroth  et al 2003). 

   480  

18 avisvirksomheder inkl.avisredaktion – data fra 
2008, (MINT 2009). 

   530  

6 avisvirksomheder ex avisredaktion – data fra 
2008: delmængde af de 18 i ovenstående referen-
ce (MINT 2009). 

   340  

Dataindsamling licenser Norge efterår 2010:  
4  kun med avistryk (3 bruger el til opvarmning, 1 
supplerer med olie og 1 har fjernvarme).  

   403 (326-450)  

Samlet vurdering avistryk 2010 10,4 1 0,16 3656) 11603) 

Blankettryk med coldset 
Analyse af licensdata fra februar 2010 og fra 
dataindsamling licenser i Norden efterår 2010 med 
både el og varme-info:  
4 med blankettryk (3 med kun eller meget lidt 
øvrigt og 3 med blankettryk som største metode og 
andre trykteknikker som ark/flexo). 
En af dem har el til opvarmning. 
Et er inhouse hvor kWh for fjernvarme er allokeret 
ved hjælp skøn at trykkeri bruger lidt mere per 
kvadratmeter end resten af bygningen. 

    
 
 
997 (446- 1904) 

 

Samlet vurdering blankettryk 2010 7,1 1 2,2 997 11603) 

Heatset 
Virtual plant: Heatset 20.000 ton. European BAT 
Document. Survey from 1999 (European Comissi-
on 2007). 

   1576  

Survey of leading European publication printers. 
Data for 9 heatset offset printers 2002: average 
54.000 ton produced per plant (Enroth 2006).  

   610  
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Selected German publication printers). Data for 
Schlott web-offset 2005: average 46.000 ton paper 
purchased per plant (Bjurstedt 2007).  

   970  

Scholarly books heatset: 40 bøger for en stude-
rende på collage. Data baseret på finske heatset-
trykkerier (Kozak 2003). 

   2680  

Kataloger og magasiner fra heatset. Data fra 2007 
fra Sverige og Norge: 2 virksomheder (Viluksela 
2008). 

   730  

Kataloger og magasiner fra heatset. Data fra 2002-
2007 fra Finland: 6 virksomheder (Viluksela 2009). 

   1220  

Dataindsamling licenser i Norge efterår 2010.  
3 heatsettrykkerier (1 trykkeri bruger el til opvarm-
ning og trykkeri bruger også olie) 

   898 (666-1205)  

Samlet vurdering heatset 2010 12,1 1 2,0 9657) 11603) 
Dybtryk  
Good practise plant: Publication gravure approx 
95.000 including pre-products. European BAT 
Document. Survey from 1999 (European Comis-
sion 2007) 

   781 1831 

Survey of leading European publication printers. 
Data for 19 gravure printers 2002: average 
140.000 ton produced per plant (Enroth 2006).  

   890  

Selected German publication printers (gravure + 
offset). Data for gravure 2005: Prinovis 224.420 
and Schlott 76.940 ton paper purchased per plant 
(Bjurstedt 2007). Values calculated to per ton 
purchased paper. 

   660 (620-700)  

Samlet vurdering dybtryk 2010 12,1 0 1,0 8647) 1831 

Flexotryk 
Good practise plant flexible packaging flexo (pa-
per). European BAT Document. Survey from 1999 
(European Comission 2007). Opløsningsmiddel og 
vandbaseret. 

   379 5420 

Dataindsamling pilotvirksomhed efterår 2010 (data 
fra 2009):  
1 med flexo som største metode (kuvertprodukti-
on) og med en mindre del kuvert-offset. 

    359 
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Analyse af licensdata fra februar og fra dataind-
samling licenser i Norden efterår 2010: 
4 med flexo som største metode kombineret med 
ark mv. 

   419 (295-534)  

Samlet vurdering flexo 2010 9,0 1 0,13 486 359 

Kuvert-offset  
Samlet vurdering kuvertoffset 2010 13,7  4,2 4368) 11603) 

Digitaltryk 
Analyse af licensdata fra februar og fra dataind-
samling licenser i Norden efterår 2010 og efterår 
2011: 
7 med kun digital og som ikke er in-house-
trykkerier med data for både el og varme hvoraf 3 
med el til opvarmning 

   2799 (1119-4920)  

Dataindsamling licenshavere maj 2010 i Sverige (1 
st. med kun digital). Gennemsnitlig makulaturpro-
cent for metoden brugt for omregning. 

    3396 

Samlet vurdering digitaltryk 2010 16,6 3 2 2799 3396 
Emballagetryk med offset 
Analyse pilotvirksomheder forår 2010:  
1 med kun emballage-offset 

   1564  

Samlet vurdering emballage 2010 13,7 1 4,8 1564 11603) 

Kuvertproduktion med flexo 
Analyse pilotvirksomheder forår 2010:  
4 med kuvertproduktion og mindre del kuvertoffset 

   52  
 

Samlet vurdering kuvertproduktion med flexo 2010 9,0 1 0,13 552 11603) 
1) Justeret i forhold til  ændringert indført i gældende kriterier. Eksempelvis får  tør toner 7 point for genanvendelse i stedet for 1 og vandbaserede farver og blæk får 0 i stedet for 4 i sidste generationen af kriterierne samt at blæk (inkjet) forven-

tes at blive mere udbredt på markedet fremover (ca. 40% af digitalmarkedet bliver  blæk (inkjet) og en del deraf våd toner: 40%*0+60%*7= ca. 4). For digitaltryk giver dette: (0-5-4)-2,6-3-2=16,6. Point bliver også justeret for flexo, hvor man  

bruger vandbaserede farver. Udover dette får toner og blæk 5 point mere for fornybare råmaterialer, hvor de i sidste generation af kriterierne ikke fik point på disse områder. Den sidste ændring er, at point for metaller som tørremidler er fjernet. 

Derfor er der fjernet 2 point for alle trykmetoder undtagen arktryk, hvor der er fjernet 0,5 point som var knyttet til denne parameter.     

2) Beregnet ved hjælp af gennemsnitlig makulatur for aktuel trykmetode. Dvs. for arkoffset:VOC-forbrug 4,9 kg/ton papirforbrug og makulatur 23,4 % => 4,9/(1-23,4/100)= 6,4 kg/ton produkt. For digitaltryk er værdien justeret på baggrund af en 

forventning om at 20% af indkøbt papir på digitaltrykkerier uden andre trykmetoder kommer til at blive trykt  med våd toner.  Antagelsen er at trykning med våd toner bruger ca. 9-10 kg VOC per ton produkt, hvis man bruger maskiner med 

indbygget recirkulation og at øvrig trykning ikke bruger VOC. 

3) Sat lig med tilsvarende værdi for arkoffset. 

4) Vægtet data med antal trykkerier som ligger til grund for gennemsnit.  

5) Ark-offset - kun taget data-set hvor der ikke er andre trykkerier med. 

6) Avistryk – kun taget med nyere data og kun data hvor redaktion ikke er med. 

7) Heatset og dybtryk – dataset hvor der ikke er angivet antal trykkerier er vægtet med 1. 

8) Kuvertoffset – se skøn under energidata. 
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9) Justeret i forhold til at computer til press nu giver 3 i stedet for 5, CTP uden brug af kemi giver 2 (tidligere samme point som CTP, dvs. 3) og CTP med maksimal mængde affaldskemi giver 1 (tidligere samme point som CTP, dvs. 3). Nordisk 

Miljømærkning vurderer at gennemsnittet for repro-point for alle trykmetoder undtagen digitaltryk og dybtryk er = 1. da nogle trykkerier har CTP uden kemi og nogle har CTP hvor mængden affaldskemi er så høj, at man ikke får point. For 

digitaltryk er det = 3 point og for dybtryk = 0. 

 
 
Energidata (per ton produkt)1) 
Trykmetode Elforbrug 

kWh/ton 
Blandede 
brænds-ler og 
varme 
kWh/ton 

Fjernvar-
me 
kWh/ton 

Fuel Oil 
kWh/ton 

Natural 
gas/LPG 
kWh/ton 

Total energi2)  
kWh/ton  

Andel el af totalt energiforbrug 
for trykkerier uden el til op-
varmning3) 

% 
Arkoffset 
5 civilgrafiske virksomheder (arkoffset) Data fra 2001 
(Enroth et al 2003).  

     1400  

11 civil (7 ark, 1 heatset og 3 avis- coldset). Data fra 1995-
2002  (Johnsen et al 2006).  

705 (629-
858) 

- 176 (0-765) 243 (0- 486) 83,9 (0-
304) 

1210 (768-
1620) 

58 

Særlig analyse licenser forår 2010:  
1 med næsten kun arkoffset (lidt digital).  

633 - - 111 - 744 (845 inkl. 
transport) 

85 

Analyse licenser Norden forår 2010:  
11 med kun arkoffset og egne både varme- og eldata 
(undtagen elopvarmet). 

623 193 - - - 816 76 

Analyse licenser forår 2010 (ark-offset ”største” metode). 
Gennemsnitlig makulaturprocent for metoden brugt for 
omregning: 
43 med kun arkoffset 
2 med ark og coldset/digital mv. 
29 med ark og digital 
Alle ovenstående samlet 

 
 
 
1107 
1030 
1220 
1149 

      

Dataindsamling licenser i Norge efterår 2010.  
11 arktrykkerier (10 med kun ark) 
Alle trykkerier bruger el til opvarmning hvoraf et enkelt 
også bruger olie.  

     1669 (481-
5321) 

 

Samlet vurdering arktryk 2010        
Coldset rotation (ikke avis/blanket) 
Analyse licenser forår 2010 coldset den største metode. 
Gennemsnitlig makulaturprocent for metoden brugt for 
omregning: 
2 kun coldset 
1 coldset og ark/digital 
1 coldset og heatset/ark 
Alle ovenstående samlet 

 
 
739 
199 
358 
509 
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Trykmetode Elforbrug 
kWh/ton 

Blandede 
brænds-ler og 
varme 
kWh/ton 

Fjernvar-
me 
kWh/ton 

Fuel Oil 
kWh/ton 

Natural 
gas/LPG 
kWh/ton 

Total energi2)  
kWh/ton  

Andel el af totalt energiforbrug 
for trykkerier uden el til op-
varmning3) 

% 
Dataindsamling licenser Norden efterår 2010:  
4 med coldset (2 med kun coldset, 1 med lidt digital og 1 
med knapt 10% ark) med både varme og eldata.  

579 (295-
903) 

246 (82-566) - - - 825 (378-1469) 70 

Samlet vurdering coldset 2010        
Avistryk med coldset 
14 avisvirksomheder – data fra 2001, Energi i gennemsnit 
70% el og 30% fjernvarme (Enroth  et al 2003). 

     730 (320-1410) 70 

4 avisvirksomheder ex avisredaktion – data fra 2001: 
delmængde af de 14 i ovenstående reference (Enroth  et 
al 2003). 

     480  

18 avisvirksomheder inkl. avisredaktion – data fra 2008, 
(MINT 2009). 

     530  

6 avisvirksomheder ex avisredaktion – data fra 2008: 
delmængde af de 18 i ovenstående reference (MINT 
2009). 

     340  

Analyse licenser forår 2010 avistryk den største metode. 
Gennemsnitlig makulaturprocent for metoden brugt for 
omregning: 
10 kun avistryk 
3 avistryk og ark/digital mv. 
Alle ovenstående samlet 

 
 
303 
478 
344 

    
 
 

  

Dataindsamling licenser Norge efterår 2010:  
4 med kun avistryk (3 bruger el til opvarmning, 1 supplerer 
med olie og 1 har fjernvarme).  
Mintal for varme står for fjernvarme hvor kWh er allokeret 
ved hjælp af  forhold mellem kvadratmeter trykkeri og totalt 
i bygningen. 

379 (317-
450) 

323 (91-450 - - - 403 (326-450)  

Samlet vurdering avistryk 2010        
Blankettryk med coldset 
Analyse af licensdata fra februar 2010 og fra dataindsam-
ling licenser i Norden efterår 2010 med både el og varme-
info:  
4 med blankettryk (3 med kun eller meget lidt øvrigt og 3 
med blankettryk som største metode og andre trykteknik-
ker som ark/flexo) 
En af dem har el til opvarmning. 
Et er inhouse hvor kWh for fjernvarme er allokeret ved 
hjælp af en antagelse af trykkeriet bruger lidt mere per 
kvadratmeter end resten af bygningen. 

- - - - - 997 (446- 
1904) 
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Trykmetode Elforbrug 
kWh/ton 

Blandede 
brænds-ler og 
varme 
kWh/ton 

Fjernvar-
me 
kWh/ton 

Fuel Oil 
kWh/ton 

Natural 
gas/LPG 
kWh/ton 

Total energi2)  
kWh/ton  

Andel el af totalt energiforbrug 
for trykkerier uden el til op-
varmning3) 

% 
Samlet vurdering blankettryk 2010        
Heatset 
Virtual plant: Heatset 20.000 ton. European BAT Docu-
ment. Survey from 1999 (European Comission 2007). 

779 - - - 797 1576 49 

Survey of leading European publication printers. Data for 9 
heatset offset printers 2002: average 54.000 ton produced 
per plant (Enroth 2006).  

     610  

Selected German publication printers. Data for Schlott 
web-offset 2005: average 46.000 ton paper purchased per 
plant (Bjurstedt 2007).  

     970  

Scholarly books heatset: 40 bøger for en studerende på 
collage. Data baseret på finske heatsettrykkerier (Kozak 
2003). 

     2680  

Kataloger og magasiner fra heatset. Data fra 2007 fra 
Sverige og Norge: 2 virksomheder (Viluksela 2008). 

     730  

Kataloger og magasiner fra heatset. Data fra 2002-2007 
fra Finland: 6 virksomheder (Viluksela 2009). 

     1220  

Analyse licenser forår 2010 (heatset største metode). 
Gennemsnitlig makulaturprocent for metoden brugt for 
omregning: 
1 med kun heatset. Gnst 30.000 ton 
9 med heatset og ark 
1 med heatset og coldset 
Alle ovenstående samlet (gnst. Heatsetmetoden 32.000 
ton) 

 
 
573 
448 
434 
458 

      

Dataindsamling licenser i Norge efterår 2010.  
3 heatsettrykkerier (1 trykkeri bruger el til opvarmning og 
trykkeri bruger også olie) 

395 503 - - - 898 (666-1205) 44 

Samlet vurdering heatset 2010        
Dybtryk  
Good practise plant: Publication gravure approx 95.000 
including pre-products. European BAT Document. Survey 
from 1999 (European Comission 2007) 

278 - - - 510 781 36 

Survey of leading European publication printers. Data for 
19 gravure printers 2002: average 140.000 ton produced 
per plant (Enroth 2006). Bemærk at minværdi for energi 
sandsynligvis er kun el.  

     890 (210-1900)  

Selected German publication printers. Data for gravure 
2005: Prinovis 224.420 and Schlott 76.940 ton paper 
purchased per plant (Bjurstedt 2007).  

     660 (620-700)  
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Trykmetode Elforbrug 
kWh/ton 

Blandede 
brænds-ler og 
varme 
kWh/ton 

Fjernvar-
me 
kWh/ton 

Fuel Oil 
kWh/ton 

Natural 
gas/LPG 
kWh/ton 

Total energi2)  
kWh/ton  

Andel el af totalt energiforbrug 
for trykkerier uden el til op-
varmning3) 

% 
Analyse pilotvirksomheder forår 2010  
1 med kun dybtryk  

 
342 

      

Samlet vurdering dybtryk 2010        

Flexotryk 
Good practise plant flexible packaging flexo (paper). Euro-
pean BAT Document. Survey from 1999 (European 
Comission 2007). Opløsningsmiddel og vandbaseret. 

342 - - - 36 379 90 

Analyse licenser forår 2010 med flexo som største metode 
(blok og hæfter): 
3 med flexo (nogle med ark også) 

 
 
1366 

      

        
Analyse af licensdata fra februar og fra dataindsamling 
licenser i Norden efterår 2010: 
4 med flexo som største metode kombineret med ark mv. 

 
 
201 (35-427) 

 
 
227 (50-472) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
419 (295-534) 

 
 
48 

Samlet vurdering flexo 2010        

Kuvert-offset 
Dataindsamling licenser Norden efterår 2010:  
3 med kun kuvertoffset (1 in-house). 

243 (182-
324) 

      

Samlet vurdering kuvertoffset 2010 243 1934)    4364)  

Digitaltryk 
Analyse licenser forår 2010 digital største metode) 
9 med kun digital 

 
5961 

      

Analyse af licensdata fra februar og fra dataindsamling 
licenser i Norden efterår 2010: 
7 med kun digital og som ikke er in-house-trykkerier med 
data for både el og varme hvoraf 3 med el til opvarmning 

      
 
2799 (1119-
4920) 

 

Samlet vurdering digitaltryk 2010        
Emballagetryk med offset  
Analyse pilotvirksomheder forår 2010:  
1 med kun emballage-offset 

 
1022 

 
542 

    
1564 

 
65 

Samlet vurdering emballage 2010        
Kuvertproduktion med flexo 
 Analyse pilotvirksomheder forår 2010:  
4 med kuvertproduktion og mindre del kuvertoffset 

4) 79 (11-141)    5 6 

Samlet vurdering kuvertproduktion med flexo 2010      552  
1) Ved behov beregnet ved hjælp af makulaturoplysninger på årsbasis. Som udgangspunkt med makulaturdata som hører til datasettet. Dvs.ton produkt = brugt papir – makulatur. Det betyder at væg af trykfarven ikke medregnes. 

2) Total energi er elforbrug i kWh lagt sammen med brændsels-/varmeforbruget i kWh. 

3) Andel elforbrug beregnes som el forbrug divideret med totalt energiforbrug. 

4) Kuvertoffset – varmedata skønnet ved hjælp af data fra 11 arkoffset-trykkerier forår 2010. Total energi er eldata fra 3 kuvert-offset summeret med skønnede varmedata. 
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