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Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Vi granskar varor
och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara
till avfall. Vi höjer kontinuerligt våra krav.
Svanens syfte är att bidra till utvecklingen av ett hållbart
samhälle genom att främja en hållbar konsumtion. Idag
finns Svanen på 66 produktgrupper av varor och tjänster.
Verksamheten drivs på regeringens uppdrag utan
bransch- eller vinstintressen.
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Svanenmärkta kontorsmaskiner

Högpresterande maskiner
byggda för att återvinnas
Idag finns det miljontals kontorsmaskiner på marknaden. Prestanda,
pris och funktion är viktiga parametrar
vid köp. I dagens miljö- och klimatdiskussion ställer sig allt fler frågan
om det också finns bra miljöanpassade produkter. Svaret är ja!
Miljömärkningen Svanen har under
många år ställt miljökrav på kopiatorer, skrivare och multifunktionella
maskiner, vilka vi nu samlar ihop
under samlingsnamnet kontorsmaskiner. Vart tredje år höjs kraven
för att få produkter som blir bättre och
mer miljöanpassade. Kraven för kontorsmaskiner har höjts fem gånger.
Svanens krav omfattar produktens
hela livscykel, från vilka råvaror
som används till produktion
och återvinning.

Minskad klimatpåverkan
Svanen ställer krav på mycket låg
energianvändning för kontorsmaskiner,
även i viloläge. Svanens krav utgår
från de senaste Energy Star kriterierna,
en energimärkning för IT-produkter.
Genom att välja Svanenmärkt bidrar
du till att minska klimatpåverkan.
I senaste kriterieversionen skärptes
kraven på energiförbrukning.
Renare elektronik
Svanen förbjuder ett antal farliga kemikalier, till exempel vissa flamskyddsmedel. På så vis avges inte
dessa farliga ämnen under användning eller när kontorsmaskinen någon
gång i framtiden blir elektronikavfall.
Det skyddar både naturen och de
människor som hanterar avfallet.

God arbetsmiljö
Svanen kontrollerar också arbetsmiljöfaktorer som låga utsläpp av partiklar
och låg ljudnivå på apparaterna.
I senaste revideringen höjdes kraven
för utsläpp av emissioner.
Elektronikskrot
Svanenmärkta kontorsmaskiner är
byggda så att de ska vara lätta att
återvinna, reparera och uppgradera.
Syftet med det är att minska andelen
av elektronikskrot.
Alltid kontroll innan licens
Svanenmärket är en garanti för att
alla krav har kontrollerats i förväg av
en oberoende part innan företaget
får licens. På det viset skiljer sig
Svanenmärkningen från branschens
egna självdeklarationssystem.
Eco Mark och Blå Ängeln
Kraven för kontorsmaskiner är
harmoniserade med japanska
miljömärket Eco Mark och det
tyska miljömärket Blå Ängeln.

