
  Delaftale 5: Hobby-, Formnings- & Beskæftigelsesmaterialers’s Fokus- & Variantliste 
    

  SKI’s definition af Hobby-, Formnings- & Beskæftigelsesmaterialer er følgende: 

  
Produkter som benyttes til voksenundervisning og af børn & unge i vuggestuer, børnehaver, SFO’er, klubber samt i undervisningssammenhæng 
i fagene formning, billedkunst og håndarbejde. 

    

  SKI’s definition på miljøvenlige produkter. Der henvises i øvrigt til Rammeaftalens Bilag E1. 
    

  SKI betragter produkter, hvor hovedparten af produktet er fremstillet af miljøvenlig materiale, som værende miljøvenlig. 

  Eksempelvis produkter fremstillet af klorfri plast og/eller genbrugs pap/papir, og som overholder kravene i SKI's øvrige miljøkriterier. 

  

Hvis den på Fokus- eller Variantlisten tilbudte vare lever op til en eller flere af SKI’s miljøkriterier i henhold til nedenstående definition på miljøvenlige produkter, samt ”SKI 
Miljøvenlige kriteriedokument” som findes i zipp mappe af samme navn, betegnes varen som værende miljøvenlig og kan tilbydes, uanset om den pågældende vare her en 3. 
parts verificeret dokumentation (fx licens til et miljømærke) for at den overholder kravene eller ej. 
Blot skal det være dokumenterbart, at varen opfylder kravene. 

  Se i øvrigt Rammeaftalens Bilag E1 

    

  SKI’s definition på miljø-skriveredskaber: 

  Skriveredskaber, som overholder kravene K2 til K17, K19 og K22 i det nordiske miljømærke Svanens kriterier for skriveredskaber 

  (kriteriedokument, version 3.0, 4. november 2008 – 31. december 2012) og/eller er fremstillet af minimum 80 % genbrugsmateriale. 

  Den norske udgave af kriteriedokumentet er at finde i oploaded Zip mappe til dette udbudsmateriale. 

  Kriteriedokumentet kan i øvrigt hentes på både norsk og engelsk på www.ecolabel.dk 

    

  SKI’s definition på miljø-Tørfarver, farveblyanter og blyanter  

  Produkter, der overholder sundhedskravene 4.1 – 4.1.11 anført i FFFH´s krav til tørfarver, farveblyanter og blyanter 

  (Kriteriedokument 1. maj 2010 – 1. maj 2013 - Version 9). Kriteriedokumentet er at finde i oploaded Zip mappe til dette udbudsmateriale. 

    

  SKI’s definition på miljøvenlige engangs batterier: 

  Engangsbatterierne skal overholde kravene 4.1, 4.2 og 4.3 i det nordiske miljømærke Svanens kriterier for engangsbatterier 

  (kriteriedokument, version 3.7 af 17. december 2002 – 30. juni 2012). 

  Den svenske udgave af Kriteriedokumentet er at finde i oploaded Zip mappe til dette udbudsmateriale. 

  Kriteriedokumentet med tilhørende dokumenter kan hentes på både svenske og engelsk på: www.ecolabel.dk 

    

  SKI’s definition på miljøvenlige genopladelige batterier: 



  Genopladelige batterierne skal overholde kravene 4.1, 4.3 og 4.4 i det nordiske miljømærke Svanens kriterier for genopladelige batterier 

  (kriteriedokument, version 4.0 af 7. december 2010 - 31. december 2013). 

  Den svenske udgave af Kriteriedokumentet er at finde i oploaded Zip mappe til dette udbudsmateriale. 

  Kriteriedokumentet med tilhørende dokumenter kan hentes på både svenske og engelsk på: www.ecolabel.dk 

    

  SKI’s definition på miljø-lim: 

  Lim, der overholder sundhedskravene 4.1 til 4.1.11 anført i FFFH´s krav til vådfarve, lak og lim 

  (kriteriedokument 1. maj 2010 – 1. maj 2013 – version 9). Kriteriedokumentet er at finde i oploaded Zip mappe til dette udbudsmateriale. 

    

  SKI’s definition på andre miljøvenlige kontorartikler; 

  Produkter, som er fremstillet af min 80 % genbrugsmateriale, og som overholder kravene i SKI's øvrige miljøkriterier. 

  Eksempelvis produkter fremstillet af klorfri plast og/eller genbrugs pap/papir, og som overholder kravene i SKI's øvrige miljøkriterier. 

    

  SKI’s definition på miljø-tonerkassetter 

  Originale tonerkassetter, som overholder kravene K1 til K7 i det nordiske miljømærke Svanens kriterier for tonerkassetter 

  (kriteriedokument, version 4.2, 23. marts 2006 – 30. juni 2012).  

  Den svenske udgave af Kriteriedokumentet er at finde i oploaded Zip mappe til dette udbudsmateriale. 

  Kriteriedokumentet kan i øvrigt hentes på både svenske og engelsk på: www.ecolabel.dk 

    

  Genbrugstonerkassetter, som overholder kravene K1 til K10 i det nordiske miljømærke Svanens kriterier for tonerkassetter 

  (kriteriedokument, version 4.2, 23. marts 2006 – 30. juni 2012).  

  Den svenske udgave af Kriteriedokumentet er at finde i oploaded Zip mappe til dette udbudsmateriale. 

  Kriteriedokumentet kan i øvrigt hentes på både svenske og engelsk på: www.ecolabel.dk 

    

  Genbrugssystem: 

  Tilbudsgiver skal tage alle tomme patroner retur til genanvendelse. Returnering af tomme tonerpatroner, inkjet m.v.. Opsamlingskasser 

  – er uden omkostninger for kunden. 

    

  SKI’s definition på miljø-Vådfarve og lak: 

  Produkter, der overholder sundhedskravene 4.1 – 4.1.11 anført i FFFh´s krav om vådfarve, lak og lim 

  (kriteriedokument 1. maj 2010 – 1. maj 2013 – version 9). Kriteriedokumentet er at finde i oploaded Zip mappe til dette udbudsmateriale. 

    

  SKI’s definition på miljø-modellervoks, -støbemasse, -ler, -gips og -gipsgaze 

  Produkter, der overholder de produktspecifikke krav 4.1 – 4.3 anført i FFFH´s krav til modellervoks, støbemasse, ler, gips og gipsgaze 



  (Kriteriedokument 1. maj 2010 – 1. maj 2013 - Version 9). Kriteriedokumentet er at finde i oploaded Zip mappe til dette udbudsmateriale. 

    

  SKI’s definition på miljø-Sminkefarver 

  Produkter, der overholder de produktspecifikke krav 4.1 – 4.2 anført i FFFH´s krav til sminkefarver 

  (Kriteriedokument 1. maj 2010 – 1. maj 2013 - Version 9). Kriteriedokumentet er at finde i oploaded Zip mappe til dette udbudsmateriale. 

    

  SKI’s definition på miljø-kuverter: 

  Papirkuverter, som overholder kravene K9 til K19 i det nordiske miljømærke Svanens kriterier for kuverter 

  (kriteriedokument, version 4.4, 9. oktober 2003 – 30. juni 2013). 

  Den svenske udgave af Kriteriedokumentet er at finde i oploaded Zip mappe til dette udbudsmateriale. 

  Kriteriedokumentet med tilhørende dokumenter kan hentes på både svenske og engelsk på www.ecolabel.dk 

  OG/ELLER papirkuverter hvor mindst 70 % af den træbaserede fibermasse er fremstillet af bæredygtigt træ og/eller genbrugstræ/genbrugsfibre 

  (og resten er dokumenterbart lovligt træ), jf. nedenstående definitioner. Andelen beregnes som gennemsnit for de produktionslinjer, hvorfra de enkelte 

  træprodukter stammer (ikke som gennemsnit for hvert enkelt produkt). Virksomheder, som sikrer, at der ikke sælges større andele fra en produktionslinje som 

  enten "bæredygtigt træ" eller "genbrugstræ" end der er medgået til produktionen, kan medregne de solgte andele som 100 % bæredygtigt træ/genbrugstræ. 

  Se i øvrigt SKI’s definition på miljø-papir, samt SKI’s minimumskriterier for alle træbaserede produkter, længere nede på denne side. 

    

  SKI’s definition på miljø-papir 

  Papir, som overholder kravene 1-4 i EU’s miljømærke Blomsten for kopipapir og grafisk papir 

  Kommissionens beslutning af 4. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til 

  kopipapir og grafisk papir og om ændring af beslutning 1999/554/EF (2002/741/EF) og/eller lever op til følgende minimumskrav hentet 

  fra det Nordiske Miljømærkes (Svanen) krav knyttet til kopi- og trykpapir: 

  - ”Svanmärkning av Pappersprodukter – Basmodul” version 1.0 af 9. oktober 2003: Kravene K34, K35, K37,K44 og K45 skal opfyldes. 

  - ”Pappersprodukter – kemikaliemodul” version 1.0 af 9. oktober 2003: Kravene K2 til K15 skal opfyldes. 

  OG/ELLER papir hvor mindst 70 % af den træbaserede fibermasse er fremstillet af bæredygtigt træ og/eller genbrugstræ/genbrugsfibre 

  (og resten er dokumenterbart lovligt træ), jf. nedenstående definitioner. Andelen beregnes som gennemsnit for de produktionslinjer, hvorfra de enkelte 

  træprodukter stammer (ikke som gennemsnit for hvert enkelt produkt). Virksomheder, som sikrer, at der ikke sælges større andele fra en produktionslinje som 

  enten "bæredygtigt træ" eller "genbrugstræ" end der er medgået til produktionen, kan medregne de solgte andele som 100 % bæredygtigt træ/genbrugstræ. 

    

  Bæredygtigt træ; 

  Ved bæredygtigt træ forstås træ, som hidrører fra skove, der er certificerede enten efter certificeringsordningen FSC eller certificeringsordningen PEFC, 

  samt træ, som hidrører fra øvrige skove, som opfylder kriterierne for opnåelse af enten FSC- eller PEFC-certifikat i det relevante land eller område. 

  Se i øvrigt SKI’s definition på Genbrugstræ i SKI’s minimumskriterier for alle træbaserede produkter, længere nede på siden. 

    



  Til orientering gengives nedenfor SKI's minimumskriterier for alle træbaserede produkter jf. Bilag E1 

    

  SKI’s minimumskriterier for alle træbaserede produkter:  

  Alle træbaserede produkter skal være fremstillet af lovligt træ 

  Alt træ og træbaseret materiale, herunder blyanter, papir og papirvarer, der leveres under Rammeaftalen, 

  skal være fremstillet af dokumenterbart lovligt træ eller genbrugstræ/genbrugsfibre, 

  jf. nedenstående definitioner. 

    

  Lovligt træ 

  ”Ved lovligt træ forstås træ, som hidrører fra skove, der er drevet på en sådan måde, at det er sikret at: 

  Ejeren, eller den der driver skoven, har den juridiske ret til skovdriften 

  Såvel den, som driver skoven, som dennes underleverandører opererer i overensstemmelse med lokale og nationale lovlige regler, specielt i forhold til: 

  Skovdrift 

  Miljø 

  Arbejdstagernes rettigheder 

  Sikkerhed og sundhed 

  Andre parters ejer- og brugsrettigheder 

  Alle relevante forfaldne skatter og afgifter er betalt 

           Regler og procedurer ved handel med truede, vilde dyre- og plantearter (CITES) er overholdt.”

    

  Genbrugstræ/genbrugsfibre 

           Ved genbrugstræ/genbrugsfibre forstås træ og produkter fremstillet af træ (herunder papir), som hidrører fra Biprodukter fra

            * Træ- og papirindustrier undtagen primære træ- og papirindustrier (som primære træ og papirindustrier regnes industrier, der oparbejder råtræ) 

            * Genbrugstræ/genbrugsfibre Træ og produkter fremstillet af træ (herunder papir), som har været i anvendelse hos en slutbruger. 

            * Drivtømmer 
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