FAQ om

Svanemærket og
Vester Kopis miljøindsats i øvrigt
Hvad betyder Svanemærket?
Svanemærket betyder at:
• Vester Kopi er blandt de allermindst miljøbelastende virksomheder i vores branche
• Vester Kopi overholder skrappe miljøkrav mht. papir, toner, blæk, affald osv.
• At vores produktion af tryksager er blevet vurderet ud fra et vugge-til-grav-princip: Alle led i en tryksags
livscyklus er omfattet af Svanemærket; herunder skovbrug, papirfabrik, produktion og affald

Hvad betyder det konkret?
•
•
•
•

Toner og blæk, der anvendes i Vester Kopis maskiner er ikke miljøfareklassificerede
Papiret, der printes på, kommer fra leverandører, der er miljøcertificerede, dvs. fra bæredygtigt skovbrug
Der er et minimalt papirspild og dermed unødig belastning af naturens ressourcer
Affald sorteres og håndteres forsvarligt

Hvorfor er det en god ide at Svanemærke en opgave?
•
•
•

For at synliggøre sit eget miljø-engagement
Svanemærket er et kendt miljømærke og nyder stor anerkendelse
Det er en nem måde at vise, at tryksagen er produceret af en Svanemærket leverandør

Hvorfor skal jeg betale miljøbidrag?
Jeg har ikke bedt om et Svanemærke på mit produkt?
Vester Kopi har valgt at fordele vores interne miljøomkostninger ligeligt, så alle kunder er med til dække
omkostningerne. Beløbet er variabelt og afhænger af ordrens størrelse. Ved indførelsen af miljøbidraget,
som en fast promille af fakturasummen, sikrer vi os, at alle ordrer, uanset størrelse, bidrager ligeligt til at
bære omkostningen ved vores miljøindsats.
Kunder der beder om at få sat Svanemærket på deres produkt betaler et ekstra gebyr for dette.

Hvad dækker miljøbidraget?
Du betaler 2,98 pct. af din ordres pris, som dækker:
• Miljøomkostninger, der direkte varierer med produktionen; f.eks. bortskaffelse af toner, forbrugsstoffer,
papir, emballage etc.
• Lovpligtige miljøafgifter; såsom CO2-afgift, energiafgift, mv.
• Anvendelsesgebyret for Svanemærket (Miljømærkning Danmark)
• Øvrige udgifter til Miljømærkning Danmark, fx til licensudvidelser.
• Ekstra udgifter ved at bruge CO2 neutral strøm ‘Grøn Strøm’

Hvad gør Vester Kopi i øvrigt med hensyn til CO2 og arbejdsmiljø?
•
•
•

Vester Kopi bruger kun CO2-fri strøm. Vi betaler en merudgift for strømmen, som pt. kommer
fra norske vandkraftværker
Vester Kopi bruger cykelbude, når vi kan komme til det
Vester Kopi har udskiftet alle sundhedsfarlige stoffer i arbejdsmiljøet med miljøvenlige alternativer. Vi
vurderer kritisk, hvilke maskiner vi vil have ind i maskinparken, da vi har højere interne miljøkrav til vores
arbejdsmiljø, end det som er fastlagt via loven

