Information til medarbejdere
Når I har vedtaget en politik for miljømærkede indkøb, er det vigtigt, at det kommunikeres til jeres
medarbejdere.
Her er eksempler på budskaber, som kan bruges i kommunikationen:
[ORGANISATIONEN] har vedtaget en politik for miljømærkede indkøb. Vi har forpligtet os til at købe stadig
flere produkter og serviceydelser, som er er mærket med det nordiske mærke Svanemærket eller EU’s
miljømærke EU-Blomsten.
Det har vi gjort, fordi vi ønsker at bruge vores indkøbskraft til at fremme en bæredygtig udvikling.
Gennem vores indkøb kan vi nemlig være med til at sikre et bedre miljø og fremme markedet for flere
grønne produkter. Det kan fx. være produkter med mindre udledning af drivhusgasser, lavere energiforbrug
og færre skadelige stoffer.
I hverdagen vil du opleve politikken for miljømærkede indkøb, når du vasker hænder i Svanemærket sæbe,
skriver på papir mærket med EU-Blomsten eller sidder på en Svanemærket stol… (fortsæt selv listen).
Målet med miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning.
Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs - til gavn
for mennesker, miljø og jordens ressourcer.
Svanen og Blomsten står for:
… skrappe miljøkrav - i alle relevante faser af produktets livscyklus
… skrappe krav til kemikalier – til gavn for miljøet og din sundhed
... stramning af krav – for at skabe bæredygtig udvikling
... certificering og kontrol - så du kan være tryg
[ORGANISATIONENS] politik for miljømærkede indkøb er din sikkerhed for, at der er taget hensyn til miljø
og sundhed i de produkter og services vi køber.
Politikken gør det samtidig enklere for dig at få vished for at de produkter, du modtager, lever op til
[ORGANISATIONS] miljøkrav, idet du blot skal kontrollere, at varen er mærket med det krævede
miljømærke.
Vi vil løbende følge og evaluere politikken for miljømærkede indkøb og kommunikere om status for indkøb
af miljømærkede produkter.
Hvis du har spørgsmål, idéer eller kommentarer til politikken er du meget velkommen til at kontakte
indkøbsafdelingen.
Du kan se politikken for miljømærkede indkøb hér.

