VARFÖR ANVÄNDA SIG AV MÄRKNING VID INKÖP OCH
UPPHANDLING
När ni upphandlar hållbarhetsmärkta varor och tjänster minskar ni er negativa påverkan på miljö och
hälsa. Miljömärkningar är ett effektivt verktyg som sparar tid och resurser. Vi har tagit fram
hållbarhetskraven och kontrollerar att miljömärkta varor och tjänster uppfyller kraven ni kan
därmed fokusera på det ni kan bäst.
Kraven ställs utifrån ett livscykelperspektiv för att minska negativ påverkan i varan eller tjänstens
hela liv. Vi ställer tuffa krav med målet att främja de hållbarhetsmässigt bästa produkterna på
marknaden. Kraven skärps regelbundet för att se till att produkterna ute på marknaden konstant blir
bättre och bättre. Svanen är en oberoende tredjepartsmärkning!
Hållbara inköp gynnar er verksamhets eget hållbarhetsarbete, men det är större än så, ni påverkar
även era leverantörers hållbarhetsarbete. Att välja märkta produkter är ett litet, men så viktigt och
framförallt enkelt steg i arbetet att tillsammans uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål.

VAD ÄR NYTTAN MED SVANENMÄRKTA KONTORS- OCH
HOBBYARTIKLAR
Kriterierna för kontors- och hobbyartiklar ställer krav på alla delar av produkterna, på förpackningen
och på funktion.
Det är stränga krav på hälso- och miljöfarliga kemikalier t.ex. genom flera otillåtna
faroklassificeringar, begränsning av flyktiga lösningsmedel och allergener.
Vidare är bl.a. halogenerade lösningsmedel, parfymer, misstänkt hormonstörande ämnen, nanopartiklar och ämnen på EUs s.k. kandidatlista inte tillåtna. Produkter till barn har extra hårda
kemikaliekrav.

Vissa skadliga ämnen typiska för produktdelar av plast och gummi, som t.ex. ftalater, skadliga
tungmetaller, PAHs och halogenerade ämnen ska undvikas.
För minimerad resursanvändning krävs en viss andel återanvänd eller förnybar plast och begränsad
andel metall samt optimerad emballagemängd.
Andelen certifierat hållbara skogs och träråvaror ska vara hög.
God kvalitet ska visas i standardtester för funktion och vissa produkter måste ha refillsystem.
Läs mer i kriterierna på https://www.svanen.se/att-svanenmarka/kriterier-ansokan/kontors--ochhobbyartiklar-057/

KORT OM MILJÖMÄRKNING SVERIGE
Vi är ett statligt bolag som tar hand om Nordens officiella miljömärke, Svanen och EUs officiella
miljömärke, EU-Blomman. Vi är icke vinstdrivande och arbetar på regeringsuppdrag för en mer
hållbar konsumtion och produktion. En del i vårt uppdrag är därmed att stötta offentliga
upphandlare att använda miljömärkning i upphandling.

HUR GÅR NI TILLVÄGA
I och med uppdateringen av LOU så finns nu möjligheten att ställa krav på miljömärkning i
upphandlingen. Det är ett enkelt sätt att ta ansvar och gynna er verksamhets hållbarhetsarbete. Läs
våran guide på https://www.svanen.se/inkop-och-upphandling/upphandlingsguide/ eller kontakta
Miljömärkning Sverige för mer tips på kravställning i upphandlingen. Vi finnes även tillgängliga om ni
har mer frågor om våra kriterier och hur det ser ut på marknaden. Hör av er så bokar vi in ett möte!

info@svanen.se
Miljömärkning Sverige AB
Box 38114
100 64 Stockholm
www.svanen.se
www.svanen.se/upphandling

