Til høringsparterne

Den 8. marts 2021
CHB

Høringsforslag til generation 7 af kriterier for Svanemærkning af Opvaske- og
afspændingsmidler til maskinopvask
Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for
Svanemærkning af Opvaske- og afspændingsmidler til maskinopvask. Dine kommentarer er vigtige, så de
endelige kriterier bliver brugbare og tilpasset danske forhold.
Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 7. maj 2021. Høringssvar kan
frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef
Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk. Du finder forslaget på vores hjemmeside under ”Aktuelt høringer på Svanemærket”.

Høringswebinar fredag den 12. marts 2021 kl. 10.00-11.30

Nordisk Miljømærkning inviterer dig til et webinar, hvor forslaget til de reviderede kriterier bliver
præsenteret (på engelsk).
Tid og sted: Fredag den 12. marts 2021, kl. 10.00-11.30
Sted: Via Microsoft Teams

Tilmeld dig per e-mail til Thor Hirsch: th@svanemerket.no senest torsdag den 11. marts 2021, kl. 16.00
for at få et link til webinaret.

Største ændringer
De vigtigste ændringer, der foreslås i revisionen, er følgende:
• O3 Certificeret materiale fra oliepalmer. Nyt krav konsistent med andre nyere kriterier for
Svanemærkning af vaske- og rengøringsmidler.
• O14 Vandopløselig film. Nyt krav om bionedbrydelighed.
Emballage:
• O18-O23 Nye krav om indhold af genanvendt materiale og design med henblik på genanvendelse
af emballager.
• O24 Vægt-nytte-forhold (VNF/WUR). Grænseværdien i kravet er skærpet i forhold til generation
6. Derudover er kravet differentieret i forhold til produkt- og emballagetype.
Forbrugervejledning:
• O27 Nyt krav om vejledning om vask på emballagen.

Vigtigste emner
Nordisk Miljømærkning ønsker kommentarer til hele forslaget, men vil – ud over ovennævnte punkter specielt fremhæve, at vi ønsker kommentarer til følgende:
• O2 Klassificering af produktet (O2 i generation 6). Der er indført forbud mod H420 og
begrænsninger af EUH208.
• O5 Udelukkede stoffer (O8 i generation 6). Listen er blevet justeret og er nu konsistent med
andre nyere kriterier for Svanemærkning af vaske- og rengøringsmidler.
• O6 Phosphor (O7 i generation 6). Grænsen for indhold af phosphor er blevet skærpet.
• O7 Parfume (O9 i generation 6). Parfume er ikke længere tilladt i afspændingsmidler, og kravene
til parfume gælder også parfume i emballagen. Derudover er kravet justeret, så det er konsistent
med andre nyere kriterier for Svanemærkning af vaske- og rengøringsmidler.
• O11 Langtidsvirkninger i miljøet (O6 i generation 6). Grænseværdierne er blevet skærpede.
• O12 CDV (O14 i generation 6). CDV skal nu udelukkende beregnes ved hjælp af kroniske værdier,
og grænseværdierne er skærpede for alle 3 typer af produkter.
• O16 Effektivitet af opvaskemidler (O22 i generation 6). Testmetode opdateret til IKW2015 (inkl.
en lavere testtemperatur på 45oC) samt modificeret til specifikke svanemærkekrav.
• O17 Effektivitet af afspændingsmidler. Ny testmetode – vær opmærksom på, at multifunktionelle
produkter med afspændingsmiddelfunktion skal opfylde dette krav.
• O26 Doseringsvejledning (O16 i generation 6).
• O28 Information om genanvendelse (O20 i generation 6). Det fælles nordiske piktogramsystem
fra 2020 skal anvendes.

Hvem kan afgive høringssvar?

Alle personer, virksomheder og institutioner, som er interesserede i at være med til at udvikle kriterierne
for Svanemærkning af Opvaske- og afspændingsmidler til maskinopvask kan afgive kommentarer. Vi
beder dig sprede informationen om høringen til dem, som kunne have interesse i forslaget.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive gennemgået og vurderet. På baggrund heraf
vil der blive udarbejdet et revideret forslag til kriterier, som skal behandles i det danske
miljømærkenævn og de øvrige nationale nævn. På basis heraf beslutter Nordisk Miljømærkenævn (NMN)
de endelige kriterier. Som en del af beslutningsgrundlaget for beslutningen i NMN udarbejdes en
høringssammenstilling, der indeholder alle indkomne høringssvar sammen med Nordisk Miljømærknings
kommentarer til disse. Sammenstillingen vil være offentlig tilgængelig på ecolabel.dk.
Vi ser frem til at modtage dine kommentarer senest den 7. maj 2021.

Med venlig hilsen
Miljømærkning Danmark
Lisbeth Engel Hansen
Kriteriechef

