1. Kategorisering af indkøbsområder baseret på udbredelsen af miljømærkning (opgjort september 2017)
Oversigten dækker kun indkøbsområder, hvor der er udviklet kriterier for miljømærkning med Svanen eller EU-Blomsten. I de to tabeller fremgår både produktkategorier,
som kan indeholde flere produkter, samt enkeltprodukter.
Kategori 1: Mange produkter med Svanemærket eller EU-Blomsten, Kategori 2: Flere produkter har Svanemærket eller EU-Blomsten,
Kategori 3: Få produkter har Svanemærket eller EU-Blomsten, Kategori 4: Ingen produkter har Svanemærket eller EU-Blomsten.

Tabel 1: Indkøbsområder på SKI-aftaler
Kategori 1
- Rengøringsmidler
- Tryksager, kuverter og andre
- Børnebleer (natbleer fra 17-57 kg. er
forædlede papirprodukter
undtaget)
- Kopi- og trykpapir
- Vaskerier
- Toiletpapir, køkkenruller,
- Opvaske- og afspændingsmidler til
servietter, papirhåndklæder o.lign.
maskinopvask
- Engangsbatterier
- Vaskemidler til professionelt brug
- Hygiejneprodukter
- Opvaskemidler til håndopvask
- Kosmetiske produkter
- Opvaskemidler til maskinopvask
- Kontormaskiner (kopi- og
- Opvaskemidler til professionel
multifunktionsmaskiner)
maskinopvask
- Rengøringsprodukter med mikrofiber
- Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Kategori 2
- Tømidler
- Levende lys
- Mad- og bagepapir
- Natbleer fra 17-57 kg.

Kategori 3
- Kontorartikler
- Kontormøbler
-TV og projektorer
- Toner på serviceaftaler (ved
køb af maskiner, inklusiv
serviceaftaler)
- Engangsartikler og
fødevareemballage (bl.a.
tallerkner, skåle, fryseposer,
fade og engangskrus)

Kategori 4
- Personlige computere,
bærbare computere og
tablets
- Hårde hvidevarer

Kategori 2
- Bomuldsbeklædning (100 %
bomulds T-shirts, strømper og
undertøj)
- Natbleer fra 17-57 kg.
- Bio-brændstof
- Genopladelige batterier
- Smøremidler
- Renserier
- Maskinopvaskemidler til
industri- og institutionsbrug

Kategori 3
- Hobbyartikler
- Hotel, restaurant og
konference , Hotel,
vandrerhjem m.m.
- Sko og andet fodtøj
- Tøj og tekstiler (arbejdstøj)
- Vækstmedier,
jordforbedringsmidler og
dæklag
- Maskiner til park og have
- Møbler og inventar
- Tonerkassetter (recirkuleret)
- Legetøj
- Madrasser til børn

Kategori 4
- Kaffetjenester
- Kompostbeholdere
- Sanitetsarmaturer
- Skylletoiletter og
urinaler
- Tekstiler, skind og
læder
- Udemøbler og
legeredskaber

Tabel 2: Øvrige indkøbsområder
Kategori 1
- Produkter til personlig pleje
- Børnebleer (natbleer fra 17-57 kg. er undtaget)
- Børne- og Babypleje produkter (inkl. kosmetisk- og hygiejneprodukter)
- Rengøringsservice
- Vaskerier
- Vask til biler og plejeprodukter
- Byggeplader
- Loft- og vægsystemer
- Gulve og gulvbelægninger
- Maling
- Lim
- Spartel og fugemasse
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Baggrund for kategoriseringen af indkøbsområder
Der er udviklet kriterier for Svanemærket og EU-Blomsten inden for en række indkøbsområder, som er relevante for udbud i Københavns Kommune.
Én indkøbsaftale fra Københavns Kommune kan indeholde flere af disse indkøbsområder. Økonomiforvaltningen har udarbejdet en kategorisering af de
indkøbsområder, hvor det på nuværende tidspunkt er muligt, at opnå miljømærkning med Svanen eller EU-Blomsten. Kategoriseringen er dynamisk og skal
læses som et øjebliksbillede, da markedet for miljømærkede produkter løbende udvikler sig.
Særligt for Bygge- og anlægsområdet
På Bygge- og anlægsområdet er det ikke er relevant at stille krav om Svanen, EU-blomsten eller tilsvarende miljømærke på grund af Københavns Kommunes
egne krav og politikker.
I seneste version af Miljø i Byggeri og Anlæg (MBA) er der stillet krav om at leverandørerne skal benytte materialer, der er Svanemærket. Kravet gælder for
følgende byggevarer: Byggeplader, Loft- og vægsystemer, Gulve og gulvbelægninger, Maling, lim, spartel og fugemasse. Kravet kan dog fraviges, hvis der ikke
findes egnede produkter, som kan overholde kravet. Det skyldes, at markedet for miljømærkede byggevarer er begrænset. Byggemateriale og byggebranchen
er generelt et område, som er under udvikling ift. bl.a. indholdsstoffer og livscyklus betragtninger, og derfor vurderes det, at kravet som er gældende i
MBAen bør fastholdes, da det i forbindelse med den seneste revidering (5. udgave som vedtaget af BR den 11. februar 2016) af MBAen blev vurderet, at det
på nuværende tidspunkt kan være vanskeligt at stramme kravet yderligere. Endvidere dækker Svanemærket ikke alle de målgrupper og projekttyper, der er
omfattet af MBA. Svanen dækker en delmængde af byggeriet (aktuelt børnehaver, enfamiliehuse, lejligheder og rækkehuse) og kan således ikke bruges til alle
de byggetyper, som kommunen bygger i København (fx er skoler og kontor/erhvervs byggeri ikke omfattet). I forbindelse med den næste revidering af
MBAen i 2019 vil det overvejes, om der i større udstrækning skal stille krav om levering af svanemærket byggeri eller om dele af kriteriedokumentet bør
implementeres i MBAen.
Kantinedrift
I denne indstilling stilles der ikke krav om, at kommunens kantiner skal være miljømærket. Dette skyldes, at kommunen i forvejen har et meget højere
økologikrav (90%) end der kræves i en Svanemærket kantine (5-35%). Endvidere indeholder Svanemærkets kriteriekrav mange af de aspekter, som der
arbejdes med i Københavns Kommunes kantiner, f.eks. kødfri dag, portionsanretning og madspild.
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