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Kære leverandør af efterbehandling til trykkerier   
 
Nordisk Miljømærkning har fået nye strengere krav til svanemærkede trykkerier og kuvertproducenter. Derfor 
begynder en ny ansøgningsperiode, hvor alle nuværende licenshavere skal dokumentere, at de opfylder de 
nye krav, herunder krav til ekstern efterbehandling.  
 
Det betyder, at du som ”kemisk” efterbehandler/bogbinderi til svanemærkede trykkerier skal være 
registreret i Nordisk Miljømærknings nye system My Swan Account (MSA) for at vise, at efterbehandlingen 
overholder de nye krav. ”Kemisk” betyder, at I bruger lim, lak eller andre kemikalier i færdiggørelsen af 
tryksager.   
 
Nyt system: My Swan Account 
Som noget nyt har Nordisk Miljømærkning udviklet det elektroniske ansøgningsværktøj, My Swan Account 
(MSA), hvor du skal uploade dokumentation vedrørende din efterbehandling. Det er en god idé at gå i gang 
med arbejdet så hurtigt som muligt. Der er ingen gebyrer for dig som efterbehandler forbundet med 
behandlingen af din ansøgning og registrering i MSA.  
 
Registrerede efterbehandlere/bogbinderier 
Ved at udarbejde din ansøgning i MSA og få den kontrolleret af Nordisk Miljømærkning gør du det lettere for 
alle de trykkerier, som er i gang med at opdatere deres licens til Svanemærket. Når din registrering er 
godkendt vil dit firmanavn fremgå i en database, som trykkerierne kan søge i og knytte til deres ansøgninger.     
 
Personlig konto 
Din virksomhed skal have oprettet en personlig konto på MSA for, at I på en sikker måde kan verificere, at al 
information er korrekt. 
 
Du kan som efterbehandler/bogbinderi få log in-detaljer og password ved at sende følgende oplysninger til 
Jakob Wegener Waidtløw jwa@ecolabel.dk. Skriv:  
 
“Adgang til MSA for efterbehandlere til trykkerier - Svanen” i emnefeltet og angiv følgende informationer: 
 

• Firmanavn- og adresse (hvis flere enheder angives adressen for hver) 
• Telefonnummer (omstilling/reception)  
• Kontaktperson (jeres ansvarlige for registrering hos Nordisk Miljømærkning) 
• Email-adresse til kontaktpersonen  
• Direkte telefonnummer eller mobil til kontaktpersonen  

 
Efter kort tid får du en email med log in og link til My Swan Account: https://account.svanen.nu/ 
 
Når du logger ind i systemet bekræfter du, at du accepterer vores User Agreement (på engelsk). Læs 
venligst dokumentet grundigt. 
 
Spørg dine kemikalieleverandører  
Kontakt dine kemikalieleverandører og bed dem sikre, at de kemikalier, du benytter, klarer de nye krav. Brug 
gerne dokumentet ”Information til kemikalieleverandører” (ENG) på vores hjemmeside eller henvis til Nordisk 
Miljømærknings portal for papir og tryk.  
 
For at lette dit arbejde har Nordisk Miljømærkning kontaktet alle kemikalieleverandører, der tidligere 
registrerede i den gamle database, og bedt dem benytte MSA til registrering af kemikalier. Men for at være 
sikker på at de kemikalier, du benytter, er registrerede, opfordrer vi dig alligevel til at kontakte dine 
leverandører og sikre dig, at de har gjort det.      
 
Fortrolighed  
De oplysninger, du taster ind i MSA, behandler Nordisk Miljømærkning fortroligt. Bemærk, at det kun er 
efterbehandlere/bogbinderier, der har vist, at de overholder kravene, som fremgår i databasen. Den 
information, som bliver synlig for trykkerierne, er jeres firmanavn og point for kemikalierne (den laveste, hvis 
forskellige indenfor hver kategori).   
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Læs mere om kravene for efterbehandlere i miljømærkekriterierne version 5 for trykkerier på vores 
hjemmeside (krav til efterbehandlere kan læses i bilag 4).  
 
Med venlig hilsen  
Miljømærkning Danmark 

Jakob Wegener Waidtløw  
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