Svanemærket og HTH
Kriterier 089 Huse & Kriterier 031 Inventar
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Levering til huse der Svanemærkes (iht. 089)
Alle HTH produkter kan som udgangspunkt anvendes i huse der skal Svanemærkes. Det kræver, at følgende er opfyldt:
• Dokumentation af lav afgasning og fravær af nanopartikler i køkkeninventaret
• Dokumentation for at kemiske produkter der bruges til montering ikke indeholder farlige stoffer
• Brug af digital løsning, oprettelse af produkter i Nordic Ecolabels Husproduktportal
• Vejledning om Drift og vedligehold

• Overholdelse af energikrav til hvidevarer
• Beholdere til kildesortering i fire fraktioner
• Emballageaffald skal kunne genanvendes

To dele af en køkkenentreprise rummer mulighed for at opnå point, når huse Svanemærkes
• Valg af de mest energieffektive hvidevarer
• Valg af svanemærket køkkeninventar
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HTH svanemærker køkkeninventar og bordplader
HTH dokumenterer bæredygtighedskvaliteter med udgangspunkt i eksterne standarder.
• Har Svanemærket på skabskorpus, tre låger og to bordplader. Kan de Svanemærkes, så klarer det også de krav som stilles i de mange
certificeringsordninger, ex om brug af certificeret træ og lav afgasning. Dertil kommer at Svanemærket er den ordning som har de skrappeste
krav om fravær af farlige kemiske stoffer.
• Målet om, at 2026 skal 90% af de nye låger og laminatbordplader være Svanemerket. Ikke i mål, men vi er i gang.
• Skabe og låger fremstilles af både FSC og PEFC certificeret træ. Sammenblandingen betyder at FSC eller PEFC certificering ikke ligger lige for.
• Har et bedt udvalg af skabe og låger med Indoor Air Comfort Gold certifikat. Det er den emissionsordning som har de skrappest krav og den
er internationalt anerkendt af DGNB, LEED, BREEAM-NOR, Byggvarubedömningen m.fl.

HTH er en del av Nobia AB hvis bæredygtighedsstrategi handler om at sætte et positivt aftryk som går videre end det som
sker på egne fabrikker.
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Input til miljøkrav og -kriterier i Københavns Kommunes udbud
Status
• To kriterier: 089 for Svanemærkning af Pavilloner og 031 for Svanemærkning af Inventar.
• Kriterier 031 ver 5- er gyldig frem til 31-12-2025. Justeringer og tilpasninger af kriterierne er mulige.
• Kriterier 089 ver 3-, er gyldig til 31-12-2022. Større ændringer af kriterierne er mulige.

Input til kommunens miljøkrav
1.

Skab sammenhæng mellem de to kriteriesæt, ved at opnå point for brug af Svanemærket Inventar, når Pavilloner Svanemærkes.

2.

Gransk de nuværende 089 kriterier for huse, vurder behovet for ændring og deltag når udkast til nye kriterier kommer i høring.
Et hint, krav til køkkeninventar i kriterierne for huse omfatter ikke brug af certificeret træ.
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