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Forord 
 
Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling (RBE) har udarbejdet disse principper om de 
nødvendige hensyn, som RBE anbefaler, der bør tages i forbindelse med udvikling og 
fremstilling af produkter1, for at man retvisende kan karakterisere produktet som bæredygtigt. 
 
Principperne fokuserer på virksomhedens produkter – og ikke på virksomheden som helhed. 
Når der nedenfor anvendes betegnelsen ”virksomheden”, menes derfor virksomhedens rolle i 
værdikæden bag det konkrete produkt. En nærmere uddybning af rammerne for de 6 
principper er vedhæftet som bilag. 
 
Efterlevelse af principperne skal efterprøves ved en uafhængig 3.parts kontrol. Der er til brug 
herfor udarbejdet nogle retningslinier som skal følges: ”RBE’s Verifikationsprotokol for RBE’s 
principper for Bæredygtig produkter”. Retningslinjerne er udarbejdet i et samarbejde mellem 
Det Norske Veritas (DNV) og Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling (RBE). 
 
Principperne samt tilhørende retningslinier for uvildig verifikation er levende dokumenter, som 
gradvist udbygges efterhånden som ny erkendelse og erfaring om dette vanskelige emne 
tilvejebringes. De til enhver tid gældende principper og retningslinier for verifikation findes på 
www.rbenet.dk. 
 
Det er håbet, at RBE’s principper fremover vil udgøre et væsentligt grundlag for vurdering af 
”god markedsføringsskik” for markedsføring af bæredygtige produkter, som supplement til 
Forbrugerombudsmandens anvisninger på området2.  
 
RBE ser gerne, at principperne kan være til inspiration for en fremtidig udvikling af tilsvarende 
internationalt anerkendte standarder eller mærkeordninger med fokus på virksomhedens 
bæredygtige produkter. 
 
Dokumentet kan downloades fra www.rbenet.dk på dansk og engelsk og må gerne citeres med 
tydeligt reference til kilden. Evt. kommentarer og forslag til ændringer modtages gerne via 
mail til sekretariatet@rbenet.dk 
	  

 
 
 
 
 
 
 
                                            
1   Med ”produkter” menes både fysiske produkter/artikler, kemiske præparater og service- 
eller tjenesteydelser så som rengøringsydelser, hoteldrift og finansielle ydelser. Også 
produktets emballage, medfølgende brugsanvisning mv. indgår i forståelsen af produktet. 
2 "Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i 
markedsføringen" (januar 2011) 
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Rammerne for RBE’s 6 principper for bæredygtige produkter 
 
Principperne bygger på ’Charter for Bæredygtig Erhvervsudvikling’, som RBE’s 
medlemsvirksomheder tiltrådte i 2008 som en rettesnor for virksomhedens 
bæredygtighedsarbejde. 
 
Principperne suppleres af 4 vejledninger udarbejdet af RBE, nemlig ”Vejledning om ansvarlig 
leverandørstyring”, ”Vejledning om bæredygtigt indkøb”, ”Vejledning om miljø- og 
energihensyn ved byggeri” og ”Vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport”. 
Vejledningerne er udgivet elektronisk på www.rbenet.dk i 2010-11. 
 
Principperne omfatter en række overordnede principper, og hertil mere konkrete hensyn, der 
som minimum bør være opfyldt indenfor miljø- og sundhedsmæssige, sociale, etiske og 
økonomiske forhold.  
 
Principperne er relevante for alle produkter 
Principperne er tilstræbt at kunne dække alle produkter på et generelt niveau, og samtidig 
være tilstrækkeligt præcise til at kunne anvendes som en målestok. Principperne er derfor 
betydelig mindre detaljeret end f.eks. de produktspecifikke miljømærkekriterier.  
 
Udgangspunktet for arbejdet har været de generelle principper, der ligger til grund for de 
officielle miljømærker med hensyn til produkters miljøforhold samt de principper for 
virksomhedens sociale og etiske hensyn, der er indeholdt i FN’s Global Compact, ISO 26000 
om social ansvarlighed samt BSCIs Code of Conduct. Sidstnævnte 3 ”principper” indeholder 
også miljøaspekter, men det er Rådets opfattelse, at hensyn til miljøaspekter på produktniveau 
bedst kan baseres på den internationale forståelse, der ligger til grund for de officielt 
anerkendte miljømærker. Også offentlige myndigheder henviser hertil i bestræbelserne på at 
fremme et bæredygtigt forbrug og produktion. 
 
Grundlæggende for principperne er, at miljø, sundhed, sociale og etiske hensyn skal baseres 
på en gennemgang af produktets livscyklus3 efter internationale principper som beskrevet i  
ISO 14040. 
 
Der er opstillet en række konkrete hensyn, der – som minimum – skal være opfyldt, nemlig 
hvor der foreligger internationale konventioner eller på anden måde konsensus om ”god 
bæredygtig adfærd”.   
 
Retningslinjerne er også gældende for fødevarer og andre landbrugsprodukter. Tilsvarende 
andre produkter kan et landbrugsprodukt alene betegnes som et bæredygtigt produkt, hvis det 
færdige produkt er ”best in class” på områder, der er væsentlige set i et livscyklusperspektiv 
(miljø- og sundhedsaspekter samt sociale og etiske forhold). For fødevarer bør produktet 
efterleve krav, der ikke alene sikrer en overholdelse af fødevarelovgivningen, men også krav 
båret af et forsigtighedsprincip vedrørende produktionsforhold, anvendelse af 
tilsætningsstoffer, hygiejne, emballering mv. 

                                            
3 For nemheds skyld anvendes ”livscyklus” som betegnelse for produktets faser fra vugge til 
grav og for den tilsvarende værdikæde, der dækker leverandører, producenter og forbrugere. 
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Endelig er retningslinjerne også gældende for finansielle produkter som f.eks. investeringer, 
långivning og forsikringsydelser. Den finansielle sektor kan skabe infrastrukturer og 
incitamenter til en mere bæredygtig adfærd i samfundet. Principperne kan anvendes som et 
delgrundlag til vurdering af investeringsobjekters bæredygtighed, og de kan medvirke til at 
sætte rammer for, hvordan forsikringsskader kan udbedres på en bæredygtig måde.  
 
Principperne kan anvendes for alle produkter, der opfylder eksisterende lovgivning. Dog ønsker 
RBE ikke, at principperne bringes i anvendelse for produkter, som ved regelret brug kan 
medføre skade på miljø og sundhed, f.eks. alkoholiske drikke og tobak.  
 
Rettesnor for dokumentation af produkters bæredygtighed 
Principperne skal ses som en helhed. Ved anvendelse overfor kunder og interessenter 
forventes det derfor, at alle aspekter er håndteret i virksomhedens dokumentation, dog med 
skyldig hensynstagen til at ikke alle aspekter er lige relevante for alle produkter. 
 
Forbrugerombudsmanden forventer, at anprisning af produkters miljø- og etiske egenskaber 
forbeholdes ”de bedste produkter på markedet” indenfor sammenlignelige anvendelses- og 
geografiske områder.  
 
På områder, hvor det ikke er muligt konkret at dokumentere produktets niveau i forhold til 
sammenlignelige produkter (f.eks. vedrørende produktionsforhold, princip 2 og 3), vil 
virksomheden via faglig anerkendt 3. part dokumentere, at virksomhedens produkt efterlever 
krav, der må betegnes som skrappe/”best in class” i forhold til sammenlignelige produkter. 
 
Virksomheden må gerne på produktet, i markedsføringen eller informationsmateriale henvise 
til, at RBE’s principper efterleves, såfremt en anerkendt og uafhængig 3. parts kontrol via 
anvendelse af RBE’s verifikationsprotokol kan dokumentere efterlevelse af principperne.   
 
Virksomheden beslutter selv i samarbejde med verifikator, hvordan verifikationen kan sikres. 
Nogle virksomheder vil anvende et miks i form af et anerkendt miljømærke for den 
miljømæssige del og anden form for uafhængig revision af de sociale/etiske aspekter. Andre 
virksomheder vil lade efterprøvningen af dokumentationen være en integreret del af deres 
EMAS eller ISO 14001 ordning vedrørende miljøledelse – eller vil anvende virksomhedens 
verifikationsordning for FN’s Global Compact rapportering.  
 
Ud over den dokumentation, der vil være relevant for eksperter på området, skal 
virksomheden også udarbejde en mere letforståelig dokumentation, som bedre vil kunne 
anvendes af de fleste brugere af virksomhedens produkter.  
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A. Overordnede principper 
 
Begrebet ”bæredygtig udvikling” tager afsæt i Brundtland rapporten ”Vor fælles fremtid” fra 
1987. Heri er bæredygtig udvikling defineret som følger: 

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at 
bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.  

Begrebet bæredygtig udvikling indebærer visse grænser - ikke absolutte grænser, men 
begrænsninger som den eksisterende teknologiske situation og sociale organisation pålægger 
miljøressourcerne, og begrænsninger som hænger sammen med biosfærens evne til at 
absorbere virkningerne af menneskenes handlinger. I sidste ende er bæredygtig udvikling dog 
ikke nogen endegyldig tilstand af harmoni, men snarere en ændringsproces hvor udnyttelsen af 
ressourcerne, styringen af investeringerne, retningen for den teknologiske udvikling og 
institutionelle ændringer kommer i overensstemmelse med fremtidige såvel som nutidige 
behov."  

Denne oprindelige definition er ikke senere bearbejdet eller konkretiseret i en FN-ramme – 
men flittigt fortolket i mange nationale og internationale sammenhænge. 

RBE har valgt følgende 6 overordnede principper, der skal kendetegne et 
”bæredygtigt produkt”.4  
 
1. Produktet er fremstillet under ordentlige arbejdsforhold. 

 
2. Produktet er fremstillet under strengere krav til miljø og sundhed end lovgivningen kræver.  

 
3. Produktet har bedre miljøegenskaber end de fleste tilsvarende produkter. 

 
4. Produktet markedsføres med udgangspunkt i relevant, troværdig og gennemsigtig 

produktinformation, herunder information om hvordan produktet kan bruges bæredygtigt. 
 

5. Der er knyttet en høj grad af service til produktet. 
 

6. Produktet er fremstillet under forhold, der tilgodeser en bæredygtig udvikling af 
lokalsamfundet, herunder hensyn til klima, miljø, leveforhold, etiske hensyn, sundhed o.a. 
 

 
Med udgangspunkt i disse 6 principper forpligter virksomheden sig til: 
1) en gradvis nedbringelse af produktets belastning af miljø og samfund set i et livscyklus-

perspektiv 
 

2) efterlevelse af skrappe krav, der til enhver tid kendetegner de mindst miljø og socialt 
belastende produkter indenfor sammenlignelige produkt/serviceområder5, herunder 

i. Indarbejde Global Compacts principper specielt i relation til ansvarlig social og etisk 
adfærd i sin værdikæde 

                                            
4 Det skal dog bemærkes, at ikke alle principper er lige relevante for alle produkter. 
5 Indenfor områder, hvor det ikke er muligt at dokumentere produktets konkrete niveau i forhold til 
sammenlignelige produkter (især vedrørende produktionsforhold, princip 2 og 3), vil virksomheden via 
faglig anerkendt 3. part dokumentere, at produktet opfylder krav, der må betegnes som skrappe i forhold 
til sammenlignelige produktområder. 



 5 

ii. Følge principperne bag kriterierne for Svanen og Blomsten – dvs. en livscyklus-
baseret indsats på områder med størst betydning for produktets miljøprofil 

iii. Følge økologiske eller på anden måde dokumenterede skånsomme principper i den 
vegetabilske og animalske produktion 

iv. Være ressourceansvarlig via anvendelse af fornybare ressourcer og vedvarende 
energikilder  

v. Undlade anvendelse af farlige kemiske stoffer i den udstrækning det er teknisk 
muligt 

 
Virksomheden vil basere sin indsats på en samlet plan, der indeholder: 

• Overordnede principper samt handlingsplan med konkrete mål for virksomhedens 
bæredygtighedsarbejde.  

• Et overblik over produktets miljømæssige og sociale belastninger set i et 
livscyklusperspektiv baseret på internationale anerkendte principper. Energiforhold, 
bortskaffelse/håndtering af affald indgår i denne vurdering. 

• Et begrundet valg af de mest betydende aspekter i produktets livscyklus og 
leverandørkæde, som virksomheden har prioriteret at sætte ind overfor. 

• Retningslinier for virksomhedens periodiske revision af den samlede plan samt for den 
anvendte uvildige og kvalificerede 3. parts kontrol, der er i overensstemmelse med 
RBE’s verifikationsprotokol (se www.RBEnet.dk) 
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B. Uddybende forklaring af de enkelte principper 
 
Produktet er fremstillet under ordentlige arbejdsforhold (princip 1) 
 
Produktet er fremstillet og transporteret på en måde, der tager hensyn til beskyttelse af 
arbejdstager både på virksomhedens egne produktionssteder, i leverandørkæden og under 
transport til og fra produktionsstedet.  
 
Hensynet tager udgangspunkt i RBE’s Charter og støtter sig til – men er ikke begrænset af - 
FN’s Global Compact, ILO og ISO 26000 vedrørende virksomhedens samfundsmæssige ansvar, 
herunder: 

• Hensyn til rimelig arbejdstid, ansættelsesforhold og honorering.  
• Ingen direkte eller indirekte medvirken til tvangsarbejde eller til disciplinære straffe. 
• Ikke medvirke til diskrimination ved ansættelse, i arbejdsforhold, ved honorering mv. 
• Hensyn til et ordentligt fysisk, kemisk og psykisk arbejdsmiljø.  
• Respekt for internationale principper om menneskerettigheder og ingen medvirken - 

hverken direkte eller indirekte - til krænkelser heraf.  
• Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 
• Respekt for medarbejderes frihed til organisering og ret til kollektive forhandlinger.  
• Ikke medvirke til børnearbejde, der ifølge ILO’s konventioner er uacceptabel – i 

virksomhedens egne produktionssteder eller i leverandørkæden. 
 
Arbejdstilsynets vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer indgår som et 
væsentligt grundlag for virksomhedens arbejde med beskyttelse af arbejdsmiljøet. 
 
Virksomheden har beskrevet sin konkrete indsats i en handlingsplan, der er baseret på et 
overblik over produktets eksisterende miljømæssige, sociale og etiske ”belastninger” i 
virksomheden såvel som i leverandørkæden. I forhold hertil har virksomheden sat ind der, hvor 
produktets belastning og virksomhedens mulighed for indsats er størst. Med hensyn til 
leverandørkæden vil virksomheden basere sin indsats på de områder, hvor risiko for 
krænkelser vurderes som værende størst. Virksomheden ligger inde med dokumentation for 
indsatsen. 
 
Dette princip dækker også produktion af service- og finansielle ydelser. I disse år hvor en del 
af de finansielle ydelser forberedes i 3. verdenslande, er ovenstående hensyn til arbejdsforhold 
blevet yderligere relevante. 
  
Der henvises i øvrigt til RBE’s ”Vejledning om Ansvarlig Leverandørstyring” (se 
www.rbenet.dk). 
 
 
Produktet er fremstillet under strengere krav til miljø og sundhed end 
lovgivningen kræver (princip 2) 
 
Produktet er fremstillet på en sådan måde, at miljøpåvirkningen i produktets livscyklus samlet 
set er på niveau med best practise indenfor produktområdet.   
 
Virksomheden tilstræber en bæredygtig anvendelse af ressourcer, der medgår til produktets 
fremstilling, og at påvirkning af det ydre miljø via forurening nedbringes så meget som praktisk 
muligt. 
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Virksomheden har en ambitiøs handlingsplan med konkrete mål for reducering af udledning af 
klimagasser fra produktets fremstilling, brug og bortskaffelse. Transport af råvarer, del-
komponenter og færdigvarer er et væsentligt fokusområde i den forbindelse. Energi-
effektivisering og anvendelse af vedvarende energikilder har høj prioritet i handlingsplanen.  
 
Virksomheden arbejder efter substitutionsprincippet: Foranstaltninger skal navnlig foretages 
ved at erstatte særligt problematiske6 stoffer eller materialer i produktets livscyklus med 
uproblematiske eller mindre problematiske materialer – eller med arbejdsprocesser, der gør 
stoffet eller materialet overflødigt. 
 
Udfasning af særligt problematiske stoffer har meget høj prioritet. Virksomheden har derfor 
formuleret en udfasningsstrategi for sådanne stoffer, der skal sikre, at stofferne udfases så 
hurtigt som praktisk muligt. Udgangspunktet for virksomhedens arbejde på dette område er 
EU’s officielle ”Kandidatliste”7, de europæiske forbrugerorganisationers SIN-liste8 samt 
Miljøstyrelsens LOUS-liste (incl. bilag)9.  
 
Virksomhedens strategi for udfasning af særligt problematiske stoffer er baseret på stoffets 
egenskaber, uanset om stoffet er omfattet af EU-lovgivningen eller ej. 
 
Ved fremstilling af produktet anvendes ikke stoffer, der ifølge EU’s lovgivning er 
godkendelsespligtige. Hvis det ikke er teknologisk muligt at undgå anvendelsen af 
godkendelsespligtige stoffer, vil virksomheden gøre sit yderste for at stoffet så hurtigt som 
praktisk muligt udfases. Virksomheden er i stand til at redegøre for sin indsats på dette 
område. 
 
Der kan i produktet evt. forekomme urenheder af farlige eller særligt problematiske stoffer. 
Urenheder kan stamme fra råvarer, hjælpestoffer, emballage mv. Virksomheden vil forfølge 
kilderne til sådanne urenheder med henblik på, at urenhederne i fremstillingsprocessen 
reduceres så meget som det er praktisk muligt. Virksomheden ligger inde med en nærmere 
plan for, hvordan udfasningen af urenheder af farlige stoffer er tilrettelagt. 
 
Landbrugsprodukter er fremstillet, bearbejdet og distribueret under hensynstagen til både 
miljø, sundhed og sociale forhold og til nødvendigheden af, at der effektivt produceres 
tilstrækkelige mængder af fødevarer,  
 
For fødevarer, er produktet økologisk mærket10 eller principperne bag mærket er som 
minimum efterlevet.  
 
RBE anbefaler brugere af RBE’s principper, at fødevarer økologimærkes. Der kan dog være 
særlige grunde til, at virksomheden vælger ikke at anvende ordningen – f.eks. hvis mærket for 
det pågældende produkt ikke efterspørges eller at råvarer ikke udbydes i tilstrækkeligt omfang 
indenfor det pågældende marked. Virksomheden er i stand til at redegøre herfor. 
 
                                            
6 Betegnelsen ”særligt problematisk” anvendes i denne forbindelse både om stoffer på EU’s 
kandidatliste ”Substances of Very High Concern” (SVHC-stoffer) og om stoffer på 
Miljøstyrelsens ”Liste over uønskede stoffer”. 
7 Listen over Substances of Very High Concern (SVHC) også kaldet ”kandidatlisten”. 
Kandidatlisten indeholder stoffer som er eller kan blive optaget på bilag XIV i REACH over 
godkendelsespligtige stoffer 
8 http://www.chemsec.org/list 
9 Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (2010) med evt. senere opdateringer 
10 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske 
produkter 
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For andre landbrugsområder anvendes en dokumenteret skånsom produktion.   
 
Med skånsom menes hensyntagen til beskyttelse af forskellige naturtyper, biodiversitet og 
arealanvendelse, skånsom brug af gødningsstoffer og kemikalier, hensyn til dyrevelfærd samt 
optimering af ressourcer, herunder foderudnyttelse, energi og vand. Anvendelse af økologiske 
principper er et eksempel på en skånsom primærproduktion.  
 
 
Produktet har bedre miljøegenskaber end de fleste tilsvarende produkter 
(princip 3) 
 
Produktet lever op til skrappe miljøkrav set over hele produktets livscyklus og på et niveau,  
der svarer til de bedste på markedet. Der foreligger dokumentation herfor og oftest som en 
kombination af direkte sammenlignende dokumentation (f.eks. produktets egenskaber i 
brugsfasen, markedsføring samt serviceniveau) og faglig kvalificeret 3. parts verifikation 
(f.eks. produktets fremstilling og bidrag til bæredygtig udvikling af lokalsamfundet). 
 
Produktet lever op til de strengeste lovgivningsmæssige miljø- og sundhedskrav, hvad enten 
de er gældende i EU eller i de lande, hvor produktet produceres eller sælges. Virksomheden vil 
efterleve ny lovgivning så hurtigt som muligt efter lovgivningens vedtagelse og i god tid inden 
lovgivningens ikrafttræden.  
 
For de produkttyper, hvor der foreligger kriterier for det nordiske miljømærke Svanen, EU’s 
miljømærke Blomsten eller tilsvarende livscyklusbaserede og offentligt anerkendte mærker, 
der som minimum er på niveau med ovennævnte mærker - lever produktet op til de konkrete 
miljø- og sundhedsmæssige krav. RBE anbefaler brugere af RBE’s principper, at produktet 
mærkes. Der kan dog være særlige grunde til, at virksomheden vælger ikke at søge licens til et 
miljømærke – f.eks. hvis mærket ikke efterspørges på det pågældende marked. Virksomheden 
er i stand til at redegøre herfor. 
 
Kemiske præparater11 indeholder ikke stoffer i koncentrationer, der gør, at præparatet skal 
klassificeres som meget giftigt, giftigt eller miljøfarligt i overensstemmelse med EU’s 
klassificerings- og mærkningsregler.  
 
Kemiske præparater som ovenfor og artikler indeholder heller ikke stoffer i koncentrationer 
over 0.1%w/w, som ifølge EU’s regler skal karakteriseres som særligt problematiske 
(Substances of Very High Concern, SVHC-stoffer).  
 
Hvis et kemisk præparat eller artikel indeholder et stof, som er klassificeret allergi-
fremkaldende (R42 og R43)12 i mængder over 0.1 % (w/w), vil stoffet fremgå af produktets 
deklaration, og virksomheden kan i en handlingsplan redegøre for sin indsats for at finde 
egnede alternativer. 
 

                                            
11 I EU’s kemikalielovgivning REACH, anvendes benævnelsen ”præparater” om flydende eller 
halvflydende blandinger af kemiske stoffer, som f.eks. opvaskemidler, sæbe, tandpasta, 
maling, fugemasse . Med ”artikler” menes fysiske produkter/varer som f.eks. tekstiler, 
plastprodukter, elektriske artikler. 

12 Den nye CLP-forordning nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger, som er trådt i kraft for de rene stoffer, bruger ikke betegnelsen R42 og 
R43. De gamle regler må dog gerne benyttes for præparater (blandinger) indtil 2015.  
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Elektrisk udstyr er forsynet med officielt anerkendt energisparemærke (dansk ordning) og 
energimærker (EU-ordning) indenfor områder, hvor sådanne er etableret – og lever op til de 
bedste klasser. 
 
Overordnet set er der ved overvejelser om forbedring af produktet fokus på følgende aspekter, 
som er centrale for en bæredygtig udvikling: 
• Reducere forbruget af ikke-fornybare materialer. Det er tilstræbt, at der i produktet og ved 

dets fremstilling anvendes så få ikke-fornybare materialer som muligt. I de tilfælde, hvor et 
sådant forbrug ikke kan undgås, genbruges de ikke-fornybare materialer så vidt det er 
muligt.  

• Produktet er af høj kvalitet for at muliggøre en lang levetid. 
• Produktets transport og emballering er så effektiv som muligt for at mindske materiale-

forbrug, klimapåvirkning og energiforbrug. 
• Det er nemt at adskille produktet i enkeltdele, dels af hensyn til udskiftning/reparation af 

enkeltdele, dels af hensyn til genanvendelse efter brug. 
• Der bruges alene træ, som er fremstillet ved bæredygtigt skovbrug ifølge internationale 

normer (FSC). 
 
Forsikrings- og finansielle produkters bæredygtighed er karakteriseret ved, at produktet 
efterlever nærværende principper vedrørende ordentlig arbejdsforhold for ydelsens tilblivelse 
eller skadesudbedring, at investeringen foretages i projekter eller produkter, der kan 
karakteriseres som bæredygtige, henholdsvis at skadesudbedringen sker med materialer og 
processer, der kan karakteriseres som bæredygtige i henhold til nærværende principper. 
 
Vurdering af fødevarers bæredygtighed er også baseret på forbedringstiltag set over hele 
produktets livscyklus – og det vedrører både produktets fremstilling og efterfølgende 
forarbejdninger, herunder hygiejneforhold, tilsætningsstoffer, emballering etc. 
 
Produktet markedsføres med udgangspunkt i relevant, troværdig og 
gennemsigtig produktinformation, herunder information om hvordan 
produktet kan bruges bæredygtigt (princip 4) 
 
Markedsføringen af produktet lever op til Forbrugerombudsmandens vejledning om 
miljømæssige, sociale og etiske påstande i markedsføringen. Dette gælder både i Danmark    
og i øvrige lande, hvor produktet markedsføres. Distributører opfordres til at lægge 
Forbrugerombudsmandens principper til grund for deres markedsføring af virksomhedens 
produkter. 
 
Markedsføring og salg af produktet er herudover gennemført på en sådan måde, at det 
understøtter et bæredygtigt brug og forbrug. Dette betyder: 
 

• Fair marketing, information og salgsaftaler. Der foreligger information, der gør det 
muligt for køberen at sammenligne produktet med andre tilsvarende produkter på 
områder, der har betydning for produktets bæredygtighedsprofil. Det er dermed muligt 
for køberen at foretage et kvalificeret valg. 

• Der er stillet information til rådighed for køberen om, hvordan produktet kan anvendes 
bæredygtigt, herunder hvordan produktet kan forædles, vedligeholdes og repareres. 

• Der er stillet information til rådighed for køberen om, hvordan produktet kan 
recirkuleres eller som minimum bortskaffes på en miljøskånsom måde. 

• Produktet markedsføres ikke under omstændigheder, der er egnet til at vildlede køberen 
med hensyn til den evt. risiko, der er forbundet med produktet. 
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Vejledning om produktets bæredygtige brug og forbrug er påtrykt produktet. Alternativt er 
vejledningen indeholdt i en pjece, der følger med produktet - eller der henvises til en 
hjemmeside, der så vidt muligt er formuleret på kundens sprog. 
 
 
Der er knyttet en høj grad af service til produktet (princip 5) 
 
Der er etableret let adgang for køberen til at få kvalificeret personlig rådgivning om produktets 
rette brug, vedligehold, reparation og bortskaffelse. Der er let adgang til at reklamere over 
produktet, og reklamationer behandles hurtigt og skriftligt.  
 
Virksomheden har gjort det enkelt for kunden at aflevere det udtjente produkt til recirkulering 
eller genbrug, og der er opstillet muligheder for at kunne returnere produktet efter endt brug, 
hvis det er relevant. 
 
Virksomheden registrerer løbende alle reklamationer, der vedrører uønskede virkninger for 
miljøet og/eller sundheden, som ifølge kunden er fremkaldt ved anvendelse af produktet. 
Oplysningerne registreres på anonymiseret form. Enhver person kan ved anmodning få adgang 
til disse anonymiserede oplysninger. 
 
 
Produktet er produceret under forhold, der tilgodeser en bæredygtig 
udvikling af samfundet, herunder hensyn til klima, miljø, leveforhold, 
sundhed o.a. (princip 6) 
 
Produktets fremstilling sker ikke kun under hensyntagen til produktions- og arbejdsforhold  
men også til bæredygtig udvikling af det samfund, som er en forudsætning for virksomhedens 
muligheder for en bæredygtig erhvervsaktivitet. Virksomheden medvirker dermed til, at 
lokalsamfundet som helhed udvikler sig i en bæredygtig retning.  
 
Indsatsen vil af gode grunde afhænge af det samfund, som virksomheden er en del af, og den 
vil især være målrettet en direkte eller indirekte forbedring af samfundsmæssige rammer, som 
har betydning for produktets fremstilling set i et livscyklusperspektiv. 
 
I udviklingslande kan indsatsen f.eks. være at medvirke til – via investeringer eller anden 
ressourceallokering - en øget tilgængelighed af vedvarende energikilder, øget mulighed for 
anvendelse af energieffektivt udstyr, forbedring af klimaskånsomme transportformer, 
fremskaffelse af rent drikkevand, forbedring af uddannelse af børn og voksne eller medvirken 
til sygdomsbekæmpelse. 
 
Som et led i virksomhedens evt. indsats i udviklingslande, arbejder virksomheden aktivt med 
FN’s Millennium Goals. 
 
I udviklede lande som Danmark kan indsatsen f.eks. være målrettet naturgenopretning og 
beskyttelse af den naturlige diversitet, øget fokus på nødvendigheden af undervisning i 
bæredygtig udvikling i skolerne via finansiering af informationsmateriale o.a., medvirken til 
etablering af bæredygtige transportformer, øget rummelighed i lokalsamfundet og på 
arbejdspladsen via gode ansættelsesmuligheder for handikappede, indvandrere mv. 
 
Det vil være naturligt, at virksomheden bl.a. sætter ind på områder, hvor den i særlig grad 
trækker på lokalsamfundets ressourcer. F.eks. at producenter af særlig energiforbrugende 
produkter også medvirker til omlægning til vedvarende energikilder, og at der afsættes 
ressourcer til allergiforskning og forskning i alternative løsninger på områder, hvor der 



 11 

anvendes allergifremkaldende stoffer i produktet. Det kan også være, at der afsættes midler til 
forskning i anvendelse af alternative metoder på områder, hvor der anvendes dyreforsøg til 
afprøvning af produktets sundhedsmæssige egenskaber. 
 
Virksomheden kan redegøre for sin indsats på dette område, herunder begrundelser for den 
valgte indsats i relation til virksomhedens forretningsområde og til den samlede 
bæredygtighedsindsats.  
 
 
 
 
 



Principper for 
Bæredygtige 
Produkter

Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling og
Det Norske Veritas (DNV)

Version 7.3.2012

Verifikationsprotokol



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forord 
Verifikationsprotokollen er testet af Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling (RBE) og Det 
Norske Veritas (DNV) i nogle pilot-verifikationer i 2011/12. Ud fra disse baggrunds-
undersøgelser vil dokumentet blive opdateret. Kommentarer og forslag til ændringer er 
velkomne og skal sendes til sekretariatet@rbenet.dk eller jens.peter.hoiseth@dnv.com. 
 

Introduktion 
Udfærdiges senere. 
 

Definitioner 
Udfærdiges senere. 
 

Verifikationsproces 
 
Faserne beskrevet nedenfor giver et overblik over de vigtigste trin, der skal følges i 
verifikationsprocessen. Individuelle verifikationer kan give variationer af praktiske årsager. 
 

 



 
 

 13 

A. En uddybende introduktion til hver verifikationsfase. 
 

Udvælgelse af verifikator 
 
Virksomheden skal vælge en verifikator i henhold til kompetencekravene nedenfor: 

 
Verifikator skal være i stand til at demonstrere de nødvendige kompetencer i forhold til at 
levere verifikationen indenfor rimelig kvalitet. Verifikator skal sikre sig, at de individuelle 
verifikationsudøvere og organisationer, samt eksterne parter, der er involveret i 
verifikationsforpligtelsen, er demonstrerede kompetente. 

 
Omfang af verifikationen 
 
Omfanget af verifikationen skal være defineret i kontrakten mellem virksomheden og 
verifikator, 
 
Omfanget af verifikationen skal indeholde en entydig definition af det produkt, der skal 
verificeres. Det inkluderer som minimum følgende;  
 

 Beskrivelse af produkt og/eller produktgruppen 
 Beskrivelse af det produktsystem, der skal undersøges, herunder tydelig beskrivelse af 

produktets livscyklus. 
 Entydig angivelse med navne på de mest kritiske leverandører indenfor produktets 

scope. 
 Systemets afgrænsning, forudsætninger og begrænsninger. 

 
Omfanget af verifikationsarbejdet skal ligeledes defineres. Det er ikke ambitionen at opnå et 
absolut verifikationsniveau af alle CSR forhold. Der er derfor altid en risiko for at den forkerte 
konklusion drages i en verifikation. Verifikator og virksomheden skal beslutte et acceptabelt 
verifikationsniveau, som giver en tilstrækkelig tillid til verifikationen. Beskrivelse af ”et 
acceptabelt verifikationsniveau” skal fremgå af kontrakten. 
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Der er følgende minimumskrav til, hvad der kan defineres som ”et acceptabelt verifikations-
niveau”: 
 
Verifikator skal som minimum  
 

1. kunne konkludere, hvorvidt der i løbet af verifikationsarbejdet er fundet beviser på, om 
”Virksomhedens Selvevaluering” er rimelig eller ej. Eventuelle forbedringsområder skal 
også være afdækket for de væsentlige CSR områder. 

 
2. gennemføre en overordnet efterprøvning af alle elementer i RBE's principper og en 

dybere tests af udvalgte elementer. Stikprøvetestning på lavere niveauer i 
organisationen udføres inden for de væsentlige CSR forhold ud fra en risikovurdering. 

 
3. efterprøve beviser i begrænset omfang på alle elementer i RBE's principper. Beviserne 

på de væsentlige CSR forhold udfordres på acceptable vis ved at tage stikprøve til 
efterprøvning af implementeringen. 

 
4. udføre verifikationen både som desk-review og site-visit på relevante lokaliteter.  

 
5. udføre verifikationen efter følgende definerede principper: 

• Væsentlighed – Er der bevis for alle væsentlige CSR-forhold? 
• Tilstrækkelighed – Er indsatsen tilstrækkelig ud fra en række kriterier? 
• Sammenlignelighed – Er produkternes præstation sammenlignelig? 
• Pålidelighed – Er data og dokumentation pålidelig? 
• Neutralitet – Er kommunikationen neutral og fyldestgørende? 
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Mandedage til verifikation 
 
Antallet af mandedage afhænger af forskellige parameter såsom:  
 

 
 
Kompleksitetsniveauet og omfanget af mandedage til en acceptabel verifikation besluttes ud 
fra ovenstående kriterier. Minimumskravet for alle produkter er 3 mandedage. 
 
Verifikator accepterer som udgangspunkt virksomhedens eksisterende uafhængige certifikater, 
verifikationer og mærkninger. Verifikator kan derfor ikke tage ansvar for disse uafhængige 
certifikater, verifikationer og mærkninger. Verifikator kan dog altid spørge om relevansen for 
brugen af de eksisterende uafhængige certifikater, verifikationer og mærkninger som 
dokumentation op imod RBE’s “Principper for Bæredygtige Produkter”.  
 
 

Planlægning 
 
Virksomheden skal bruge Bilag 1, som et selvevalueringsværktøj. Bilag 1 tilstræber at omfatte 
alle de spørgsmål, som vejledningens 6 principper dækker over. Teksten under de enkelte 
punkter er primært et abstrakt af den relevante formulering i vejledningen. Vejledningens tekst 
er gældende, og den komplette beskrivelse heri bør derfor konsulteres. 
 
Skemaet er primært til virksomhedens interne brug og forventes alene anvendt eksternt i det 
omfang, virksomheden skønner det nødvendigt.  
 
Det skal bemærkes eksplicit, at skemaets spørgsmål så vidt muligt er målrettet virksomhedens 
konkrete produkt eller serviceydelse og ikke virksomhedens generelle indsats vedrørende CSR 
eller bæredygtig udvikling. 
 
Der findes et smiley-system til brug for vurdering af efterlevelse. For princip 6 tildeles der ikke 
smiley’s, idet erfaringsgrundlaget for en præcisering endnu ikke er tilstrækkeligt. For de øvrige 
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principper og delelementer tildeles smiley’s i 3 niveauer i relation til graden af overens-
stemmelse med RBE’s principper.  
 
Virksomheden skal udfylde Bilag 1 og sende dette til verifikator med den vedlagte 
dokumentation, herudover skal følgende sendes til verifikator: 
 

 Beskrivelse af produkt og/eller produktgruppen 
 Beskrivelse af det produktsystem der skal undersøges, herunder tydelig beskrivelse af 

produktets livscyklus. 
 Entydig angivelse med navne på de mest kritiske leverandører indenfor produktets 

scope. 
 Systemets afgrænsning, forudsætninger og begrænsninger. 

 
Virksomheden kan have behov for at udføre en risikovurdering af leverandørkæden for at 
oprette en liste over de vigtigste leverandører. 
 
Verifikator skal planlægge, hvordan desk-review og site-visit skal gennemføres. Baseret på 
arbejdsomfanget (scope of work) defineret i kontrakten mellem virksomheden og verifikator, 
udarbejdes en verifikationsplan.  

 
Assessment af processer og dokumentation  
 
For at tilstræbe, at verifikationen kan være sammenlignelig, indeholder denne protokol et antal 
definerede verifikations-principper. Inspiration til disse principper er hentet fra DNV’s 
verifikationsværktøjer VeriSustain og ProSustain. Regelsættet anvender følgende 5 principper: 
 

• Væsentlighed 
• Tilstrækkelighed 
• Sammenlignelighed 
• Pålidelighed 
• Neutralitet 

 
På grundlag af de samlede beviser evaluerer verifikator i hvilken grad, den verificerede 
dokumentation møder de 5 principper.  
 
Verifikationsprincip Beskrivelse 
Væsentlighed; Virksomheden skal sikre, at de mest signifikante CSR forhold er 

omfattet af dokumentationen. De forskellige CSR forhold i RBE 
Vejledningen vægter ikke individuelle virkninger, og alle CSR forhold 
forekommer umiddelbart ligeværdige. Dette til trods, så er den tid og 
indsats, der er nødvendig for at styre virkningerne i de forskellige 
spørgsmål ikke ligeværdige. Både virksomheden og verifikator skal 
bruge Væsentligheds-princippet for at sætte særlig fokus på CSR-
forhold af stor vigtighed, og dette skal reflekteres både i 
verifikationsprocessen og i verifikationserklæringen. 

Tilstrækkelighed;  
 

Dette princip beskriver omfanget af indsatsen og hvorvidt 
præstationen er tilstrækkelig, effektiv og proportional. RBE 
Vejledningen refererer til forskellige handlingsplaner, krav, 
vejledningsprincipper og mål samt kontinuerlige forbedringer. 
Virksomheden skal have et effektivt system til at bevise, at indsats og 
præstationer er tilstrækkelig til at produktet kan opfattes som 
”bæredygtigt”. Verifikator skal via sit kompetenceniveau og viden 
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inden for produktområdet verificere, at virksomhedens indsats er 
tilstrækkelig. 

Sammenlignelighed; Dette princip beskriver i hvilket omfang, indsats og præstationer er 
sammenlignelig med nogle udvalgte kriterier – både over tid, best 
practise i branchen/for andre produkter, lovkrav, løbende 
forbedringer m.m. Virksomheden skal selv definere 
præstationskriterier for det specifikke produkt. For at opnå det 
højeste niveau af overensstemmelses skal en virksomhed: (1) overgå 
lokale/nationale/internationale krav eller (2) være “best in class” 
sammenlignet med sammenlignelige produkter. Indikatorer bør være 
præsenteret således, at det tillader verifikator at sammenligne 
performance. Dette princip er vigtigt fordi RBE Vejledningen er 
generel for alle produkter og kun i noget omfang definerer specifikke 
performancekriterier.  

Pålidelighed; Dette princip er rettet mod den tilvejebragte informations nøjagtighed 
og detalje. Informationen skal være tilstrækkelig præcis og pålidelig 
for, at det kan bruges til at basere beslutninger på. Verifikator skal 
efterprøve, at der er særlig høj pålidelighed indenfor de væsentlige 
CSR forhold. 

Neutralitet: Princippet omfatter, i hvilket omfang kommunikationen reflekterer de 
faktiske og væsentligste CSR forhold. Verifikator skal efterprøve, at 
kommunikationen er neutral i tone og giver en balanceret opgørelse 
over produktets performance og viser både positive og negative 
aspekter.  

 
 
Verifikator skal bruge vejledningen i Bilag 1. Resultaterne logges og samles i auditors 
checkliste jf. Bilag 1. 
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Verifikationserklæring 
 
Hen imod verifikationsprocessens afslutning diskuteres resultaterne fra både desk-review og 
site-visit. Hvis der er tilstrækkelig brug for ændringer af dokumentation, allokeres 
virksomheden en tidsperiode til at frembringe de nødvendige ændringer, før resultaterne 
samles i en verifikationserklæring. 
 
Det væsentligste output fra verifikationsprocessen er Verifikationserklæringen. Den endelige 
erklæring, udstedt af verifikator, afspejler resultaterne fra verifikationen og giver en klar 
konklusion baseret på de fem principper. 
 
Erklæringen er påtænkt offentliggørelse i det offentlige rum. 
 
Verifikationserklæringen skal indeholder følgende: 
 

• Omfanget af Verifikationen, herunder begrænsninger 
• Virksomhedens ansvar 
• Verifikationsmetode 
• Konklusion  
• Muligheder for forbedringer 
• Verifikators uafhængighed 
• Datoer: Dato for første verifikation, Dato for næste verifikation og Gyldighedsdato. 

 
Yderligere elementer kan tilføjes om nødvendigt, f.eks. om verifikator har udført verifikation 
med specifik reference til andre krav. 
 
Gyldigheden på Verifikationserklæringen er 3 år. Virksomheden og verifikator skal aftale en 
plan for vedligeholdelse af verifikationen over de 3 år. Virksomheden skal dog altid rapportere 
alle væsentlige ændringer i produktets bæredygtighed, der anses for at kunne have en effekt 
på Verifikationserklæringen. I disse tilfælde skal verifikationserklæringen ajourføres på 
baggrund af en fokuseret verifikation inden for de områder, hvor der er sket ændringer. 
 
Det er et krav, at virksomheden skal forsøge at sikre et tilstrækkeligt niveau af sporbarhed i 
produktets livscyklus, herunder leverandørkæden og distributionskæden. Det er alene 
virksomhedens ansvar at sikre en tilstrækkelig sporbarhed. I konteksten af denne protokol   
gør sporbarheden det muligt for organisationer og deres interessenter at lave forsvarlige 
beslutninger for deres produkters bæredygtighed. Sporbarheden giver dem tilstrækkelig og 
pålidelig information vedrørende identiteten, komposition, lokalitet (forsyningskæden og 
indenfor organisationen) og andre relevante karaktertræk af produktet og dets komponenter. 
 
Vedligeholdelse af verifikationserklæring 
 
Det er et krav, at virksomheden sikrer et tilstrækkeligt niveau af sporbarhed i produktets 
livscyklus, herunder leverandørkæden og distributionskæden. Det er alene virksomhedens 
ansvar, at sikre en tilstrækkelig sporbarhed, som gør det muligt at træffe forsvarlige 
beslutninger for produktets bæredygtighed. Sporbarheden skal give tilstrækkelig og pålidelig 
information vedrørende identiteten, komposition, lokalitet (forsyningskæden og indenfor 
organisationen) og andre relevante karaktertræk af produktet og dets komponenter. 
	  
Verifikator offentliggør verifikationserklæringen på verifikators hjemmeside. Gyldigheden       
på verifikationserklæringen er 3 år. Virksomheden og verifikator skal aftale en plan for 
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vedligeholdelse af verifikationen over de 3 år. Virksomheden skal årligt rapportere en årlig 
status til verifikator til stikprøvemæssig gennemgang. Ved væsentlige ændringer i Produktets 
bæredygtighed, der anses for at kunne have en effekt på verifikationserklæringen, skal 
verifikationserklæringen ajourføres på baggrund af en periodisk verifikationsproces indenfor de 
områder, hvor der er sket ændringer. 
 
Virksomheden skal som minimum opfylde følgende krav; 
 
•  Virksomheden må alene henvise til verifikationserklæringen, såfremt Virksomheden er   

i besiddelse af en gyldig verifikationserklæring.  

•  Virksomheden skal til enhver tid sikre, at RBE-principperne er efterlevet og skal 
foretage det fornødne i forhold til at meddele uoverensstemmelser, observationer, 
forbedringsmuligheder og bestræbelser af betydning. 

•  Virksomheden skal acceptere alle planlagte revisioner og besøg fra verifikator. 

•  Virksomheden skal i rimelig tid og fortrinsvis inden gennemførelse heraf, underrette 
verifikator om alle ændringer i produktets bæredygtighed, som med rimelighed må 
antages at kunne øve indflydelse på verifikationen. Baseret herpå, og forudsat at 
virksomheden ønsker at vedligeholde verifikationen, forbeholder verifikator sig ret til   
at gennemføre ikke planlagte audits og stikprøver. 

 
Annullering og tilbagetrækning af verifikationserklæring 
 
I tilfælde af ukorrekt reference til verifikationsstatus eller vildledende brug af verifikationen, 
kan verifikator forlange korrigerende handlinger eller annullering og tilbagetrækning af 
verifikationserklæring. Verifikationserklæringen er verifikators ejendom og kan annulleres og 
tilbagetrækkes i følgende tilfælde; 
	  
•  Virksomhedens undladelse af at opfylde kravene til vedligeholdelse af verifikationen i 

overensstemmelse med RBE-protokollen og ovenstående punkt ”Vedligeholdelse af 
verifikationserklæringen”. 

•  Virksomheden undlader at overholde den aftalte verifikationsplan. 

•  Korrigerende handlinger over for kendt uoverensstemmelse ikke iværksættes inden for 
den fastsatte tidsfrist. 

•  Virksomheden udarbejder eller tillader vildledende udsagn vedrørende Produktet. 

 

Verifikator offentliggør annullerede og tilbagetrækning af verifikationserklæringer på 
verifikators hjemmeside. 

I tilfælde af annullering og tilbagetrækning af verifikationserklæring skal virksomheden - 
indenfor en nærmere tidsfrist afhængig af årsagen til annulleringen - ophøre med at benytte al 
markedsføringsmateriale, der indeholder reference til verifikationserklæringen. 

 
Verifikator skal regelmæssigt orientere RBE om såvel gyldige som annullerede 
verifikationserklæringer samt om evt. konstateret misligholdelser. RBE forbeholder sig ret til at 
orientere Forbrugerombudsmanden - og på anden måde offentliggøre - virksomheders 
konstaterede misligholdelse. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Udfyldes af virksomheden Udfyldes af Verifikator 

Krav 

Selv-evaluering 
 

 angiver at produktet på alle områder lever 
op til princippets krav 

 
 angiver at produktet på de væsentligste 

områder lever op til princippets krav 
 

 angiver at produktet på væsentlige 
områder IKKE lever op til princippets krav, 
men at der er iværksat en handlingsplan, 

der skal sikre overensstemmelse på de 
væsentligste punkter indenfor et år fra 

datoen på denne erklæring 
 

IR angiver at kravet ikke er relevant for 
produktet 

 

Definition på beviser 
for selvevaluering – 
f.eks. procedurer, 

certifikater, 
mærkninger, 

rapporter, målinger, 
handlingsplaner 

o.lign., der anvendes 
som dokumentation 

for og bevis på 
selvevalueringen 

Entydig beskrivelse af 
den person, som har 
”beviser” og som skal 

interviewes ved 
verifikationsbesøg 

Beviser der er 
efterprøvet under 

verifikationen 

Konklusion på om 
selv-evaluering er 

rimelig 

0. Overordnede forhold 

1. Overordnede principper samt 
handlingsplan for virksomhedens 
bæredygtighedsarbejde i relation til 
påvirkninger og fremadrettede 
indsats indenfor miljø, sundhed, 
sociale og etiske forhold i relation til 
produktet. 

     

2. Virksomhedens (evt.) handlingsplan 
for reducering af udledning af 
klimagasser med særlig adresse til 
produktet. 

     

3. Produktets miljø- og sociale 
belastninger set i et 
livscyklusperspektiv baseret på 
internationale principper. 
Energiforhold, 
bortskaffelse/håndtering af affald 
indgår i denne vurdering. 
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4. Begrundet valg af de mest 
betydende aspekter i produktets 
livscyklus og i leverandørkæden, 
som virksomheden har prioriteret at 
sætte ind overfor. 

     

5. Principper for virksomhedens 
inddragelse af og kontrol med 
leverandørkædens 
bæredygtighedsforhold mht. det 
konkrete produkt. 
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Krav 

Selv-evaluering 
 

 angiver at produktet på alle områder lever 
op til princippets krav 

 
 angiver at produktet på de væsentligste 

områder lever op til princippets krav 
 

 angiver at produktet på væsentlige 
områder IKKE lever op til princippets krav, 
men at der er iværksat en handlingsplan, 

der skal sikre overensstemmelse på de 
væsentligste punkter indenfor et år fra 

datoen på denne erklæring 
 

IR angiver at kravet ikke er relevant for 
produktet 

 

Definition på beviser 
for selvevaluering – 
f.eks. procedurer, 

certifikater, 
mærkninger, 

rapporter, målinger, 
handlingsplaner 

o.lign., der anvendes 
som dokumentation 

for og bevis på 
selvevalueringen 

Entydig beskrivelse af 
den person, som har 
”beviser” og som skal 

interviewes ved 
verifikationsbesøg 

Beviser der er 
efterprøvet under 

verifikationen 

Konklusion på om 
selv-evaluering er 

rimelig 

 
PRINCIP 1  

PRODUKTET ER FREMSTILLET UNDER ORDENTLIGE ARBEJDSFORHOLD 
 

1. Rimelig arbejdstid, 
ansættelsesforhold og honorering       

2. Ingen direkte eller indirekte 
medvirken til tvangsarbejde eller til 
disciplinære straffe. 

     

3. Ingen medvirken til diskrimination 
ved ansættelse, arbejdsforhold, 
honorering mv. 

     

4. Ordentligt fysisk, kemisk og psykisk 
arbejdsmiljø. 
Arbejdstilsynets vejledning om 
grænseværdier for stoffer og 
materialer indgår som et væsentligt 
grundlag for virksomhedens arbejde 
med beskyttelse af arbejdsmiljøet. 

     

5. Respekt for internationale 
principper om menneskerettigheder 
og ingen medvirken - hverken 
direkte eller indirekte - til 
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krænkelser heraf.  

6. Respekt for medarbejderes frihed til 
organisering og ret til kollektive 
forhandlinger. 

     

7. Ikke medvirke til børnearbejde, der 
ifølge ILO’s konventioner er 
uacceptabel.  

     

8. Modarbejde alle former for 
korruption, herunder afpresning og 
bestikkelse. 

     

9. Der foreligger en handlingsplan for 
produktet, der er baseret på et 
overblik over eksisterende 
miljømæssige, sociale og etiske 
”belastninger” i virksomheden. (der 
henvises evt. til 0.1). 

     

10. Der foreligger en handlingsplan for 
produktet, der er baseret på et 
overblik over eksisterende 
miljømæssige, sociale og etiske 
”belastninger i leverandørkæden 
(der henvises evt. til 0.1 og 0.5). 
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Krav 

Selv-evaluering 
 

 angiver at produktet på alle områder 
lever op til princippets krav 

 
 angiver at produktet på de væsentligste 

områder lever op til princippets krav 
 

 angiver at produktet på væsentlige 
områder IKKE lever op til princippets krav, 
men at der er iværksat en handlingsplan, 

der skal sikre overensstemmelse på de 
væsentligste punkter indenfor et år fra 

datoen på denne erklæring 
 

IR angiver at kravet ikke er relevant for 
produktet 

 

Definition på beviser 
for selvevaluering – 
f.eks. procedurer, 

certifikater, 
mærkninger, 

rapporter, målinger, 
handlingsplaner 

o.lign., der anvendes 
som dokumentation 

for og  bevis på 
selvevalueringen 

Entydig beskrivelse af 
den person, som har 
”beviser” og som skal 

interviewes ved 
verifikationsbesøg 

Beviser der er 
efterprøvet under 

verifikationen 

Konklusion på om 
selv-evaluering er 

rimelig 

PRINCIP 2 
Produktet er fremstillet under strengere krav til miljø og sundhed end lovgivningen kræver. 

 

1. Produktet fremstilles på en sådan 
måde, at miljøpåvirkningen i 
produktets livscyklus samlet set er 
på et lavt niveau i forhold til 
sædvanlig markedsstandard (der 
henvises evt. delvist til punkt 0.3 
og 0.4). 

     

2. Virksomheden tilstræber en 
bæredygtig anvendelse af 
ressourcer i relation til det 
konkrete produkt. 

     

3. Påvirkning af det ydre miljø via 
forurening, der skyldes det 
konkrete produkt, nedbringes så 
meget som praktisk muligt. (der 
henvises til punkt 0.1). 

     

4. Virksomheden har en ambitiøs 
handlingsplan for reducering af 
udledning af klimagasser ved 
fremstilling af det konkrete 
produkt (evt. henvisning til 0.2). 
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5. Transport af råvarer, 
delkomponenter og færdigvarer er 
et væsentligt fokusområde med 
hensyn til nedbringelse af 
klimagasser.  

     

6. På områder, hvor der ikke 
anvendes vedvarende energikilder, 
er anvendelsen baseret på en 
handlingsplan for nedbringelse af 
udslippet af klimagasser 
(henvisning evt. til 2.4 og 0.2). 

     

7. Virksomheden opretholder et 
overblik over farlige og særligt 
problematiske stoffer, der 
anvendes i produktets fremstilling 
– både virksomhedens egne 
processer og væsentlige 
leverandørers.  

     

8. Virksomheden arbejder efter 
substitutionsprincippet for det 
konkrete produkt: Der foreligger 
en handlingsplan vedrørende 
erstatning af særligt problematiske 
stoffer eller materialer med 
uproblematiske eller mindre 
problematiske stoffer og 
materialer eller med arbejds-
processer, der gør stoffet eller 
materialet overflødigt (evt. 
henvisning til 0.1). 

     

9. Der foreligger en plan for hvordan 
udfasningen af urenheder af farlige 
stoffer i relation til produktet er 
tilrettelagt. 

     

10. Dyrkningen af landbrugsprodukter 
er baseret på principper, der er 
skånsomme for planter og dyr (jf. 
RBE’s principper vedr. betydning af 
”skånsom”). Principperne er 
dokumenteret og offentlig 
tilgængelige - ELLER 

11. Dyrkningen af landbrugsprodukter 
er baseret på økologisk drift.  
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Krav 

Selv-evaluering 
 

 angiver at produktet på alle områder lever 
op til princippets krav 

 
 angiver at produktet på de væsentligste 

områder lever op til princippets krav 
 

 angiver at produktet på væsentlige 
områder IKKE lever op til princippets krav, 
men at der er iværksat en handlingsplan, 

der skal sikre overensstemmelse på de 
væsentligste punkter indenfor et år fra 

datoen på denne erklæring 
 

IR angiver at kravet ikke er relevant for 
produktet 

 

Definition på beviser 
for selvevaluering – 
f.eks. procedurer, 

certifikater, 
mærkninger, 

rapporter, målinger, 
handlingsplaner 

o.lign., der anvendes 
som dokumentation 

for og bevis på 
selvevalueringen 

Entydig beskrivelse af 
den person, som har 
”beviser” og som skal 

interviewes ved 
verifikationsbesøg 

Beviser der er 
efterprøvet under 

verifikationen 

Konklusion på om 
selv-evaluering er 

rimelig 

PRINCIP 3 
Produktet har bedre miljøegenskaber end de fleste tilsvarende produkter 

 

1. Produktet lever op til skrappe 
miljøkrav set over hele produktets 
livscyklus på et niveau, der svarer 
til de bedste på markedet.  
Dokumenteret via sammenlignende 
undersøgelser. 

     

2. Produktet lever op til skrappe 
miljøkrav set over hele produktets 
livscyklus på et niveau, der svarer 
til de bedste på markedet. Helt 
eller delvist dokumenteret via faglig 
kvalificeret uafhængig part. 
3.2 anvendes i stedet for 3.1 – eller 
til supplement for 3.1 – i de 
tilfælde, hvor dokumentationen for 
”skrappe” krav ikke kan 
tilvejebringes via sammenlignende 
undersøgelse. 

     

3. Produktet lever op til lovkrav i de 
lande, hvor produktet produceres 
og sælges – gælder også de 
centrale dele af leverandørkæden. 
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4. Produktet lever op til de strengeste 
miljø- og sundhedskrav, hvad 
enten de er gældende i EU eller i de 
lande, hvor produktet produceres 
eller sælges. 

     

5. Produktet lever op til de kvalitative 
krav for enten det nordiske 
miljømærke Svanen eller EU’s 
miljømærke Blomsten eller 
tilsvarende livscyklusbaserede 
miljømærker. 

     

6. Kemiske præparater indeholder 
ikke stoffer i koncentrationer, der 
gør, at præparatet skal klassificeres 
som meget giftigt, giftigt eller 
miljøfarligt i overensstemmelse 
med EU’s forordning om 
klassificering, emballering og 
mærkning af kemiske stoffer og 
blandinger.  

     

7. Kemiske præparater (som maling, 
fugemasse mv.)og artikler (varer 
som køkkenudstyr mv.) indeholder 
ikke stoffer i koncentrationer over 
0,1%w/w, som ifølge EU’s regler 
skal karakteriseres som særligt 
problematiske (Substances of Very 
High Concern, SVHC-stoffer).  

     

8. Hvis et produkt og kemisk præparat 
indeholder et stof, som er 
klassificeret allergifremkaldende 
(R42 og R43) i mængder over 0,1 
% (w/w), fremgår det af produktets 
dokumentation, og producenten kan 
redegøre for sin indsats for at finde 
egnede alternativer. 

     

9. Elektrisk udstyr er forsynet med 
energimærket hvor ordningen er 
lovgivningsmæssigt implementeret 
– og lever op til de bedste i klassen. 

     

10. Elektrisk udstyr er forsynet med det 
officielt anerkendte 
energisparemærke (”go’ energi”), 
ved markedsføring i Danmark ELLER 

11. Elektrisk udstyr lever op til de 
kvalitative krav for 

     



 
 

 28 

energisparemærket ved 
markedsføring i Danmark. 

12. Oversigt over anvendelse af ikke-
fornybare materialer i produktet og i 
fremstillingen heraf. Handlingsplan 
for reducering af anvendelsen samt 
skånsom brug, herunder 
genanvendelse.   

     

13. Konstruktion af produktet og 
materialer anvendt i produktet 
muliggør en lang levetid. Der 
foreligger en liste over produktets 
højkvalitetsmaterialer. 

     

14. Produktets transport og emballering 
er så effektiv som muligt for at 
mindske materialeforbrug, 
energiforbrug og klimapåvirkning. 
Der foreligger en nærmere 
redegørelse herfor (evt. henvisning 
til 0.1, 0.2 eller 2.5). 

     

15. Produktet kan adskilles på en måde, 
der muliggør udskiftning/reparation 
af enkeltdele og genanvendelse 
efter endt brug.  

     

16. Træ, der anvendes ved 
fremstillingen, lever op til 
internationale kriterier for 
bæredygtigt skovdrift (FSC). 
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Krav 

Selv-evaluering 
 

 angiver at produktet på alle områder lever 
op til princippets krav 

 
 angiver at produktet på de væsentligste 

områder lever op til princippets krav 
 

 angiver at produktet på væsentlige 
områder IKKE lever op til princippets krav, 
men at der er iværksat en handlingsplan, 

der skal sikre overensstemmelse på de 
væsentligste punkter indenfor et år fra 

datoen på denne erklæring 
 

IR angiver at kravet ikke er relevant for 
produktet 

 

Definition på beviser 
for selvevaluering – 
f.eks. procedurer, 

certifikater, 
mærkninger, 

rapporter, målinger, 
handlingsplaner 

o.lign., der anvendes 
som dokumentation 

for og bevis på 
selvevalueringen 

Entydig beskrivelse af 
den person, som har 
”beviser” og som skal 

interviewes ved 
verifikationsbesøg 

Beviser der er 
efterprøvet under 

verifikationen 

Konklusion på om 
selv-evaluering er 

rimelig 

PRINCIP 4 
PRODUKTET MARKEDSFØRES MED UDGANGSPUNKT I RELEVANT, TROVÆRDIG OG GENNEMSIGTIG PRODUKTINFORMATION, HERUNDER INFORMATION OM 

HVORDAN PRODUKTET KAN BRUGES BÆREDYGTIGT. 
 

1. Markedsføringen af produktet i 
Danmark lever op til 
Forbrugerombudsmandens 
vejledninger om miljømæssige, 
sociale og etiske påstande i 
markedsføringen (der henvises evt. 
delvist til 3.1 og 3.2). 

     

2. Forbrugerombudsmandens 
vejledning efterleves i øvrige lande, 
hvor virksomheden markedsfører 
produktet. 

     

3. Distributører er opfordret til at 
efterleve principperne i 
Forbrugerombudsmandens 
vejledning. 

     

4. Fair marketing, information og 
salgsaftaler. Der foreligger 
information, der gør det muligt for 
køberen at sammenligne produktet 
med andre tilsvarende produkter på 
områder, der har betydning for 
produktets bæredygtighedsprofil. 

     



 
 

 30 

Det er dermed muligt for køberen 
at foretage et kvalificeret valg. 

5. Der er stillet information til 
rådighed for køberen om, hvordan 
produktet kan anvendes 
bæredygtigt, herunder hvordan 
produktet kan vedligeholdes og 
repareres (der henvises evt. til 
3.14). 

     

6. Der er stillet information til 
rådighed for køberen om, hvordan 
produktet kan genanvendes på en 
miljøskånsom måde (der henvises 
evt. til 3.14). 

     

7. Der er stillet information til 
rådighed for køberen om, hvordan 
produktet kan bortskaffes på en 
miljøskånsom måde (der henvises 
evt. til 3.14). 

     

8. Produktet markedsføres på en 
måde, så det sikres, at køberen 
ikke vildledes med hensyn til en 
eventuel risiko forbundet med 
produktet. 

     

9. Vejledning om produktets 
bæredygtige brug og forbrug er 
påtrykt produktet, indeholdt i 
dokumentation, der medfølger 
produktet eller der henvises til en 
hjemmeside, der så vidt muligt er 
skrevet på kundens sprog. 
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Krav 

Selv-evaluering 
 

 angiver at produktet på alle områder lever 
op til princippets krav 

 
 angiver at produktet på de væsentligste 

områder lever op til princippets krav 
 

 angiver at produktet på væsentlige 
områder IKKE lever op til princippets krav, 
men at der er iværksat en handlingsplan, 

der skal sikre overensstemmelse på de 
væsentligste punkter indenfor et år fra 

datoen på denne erklæring 
 

IR angiver at kravet ikke er relevant for 
produktet 

 

Definition på beviser 
for selvevaluering – 
f.eks. procedurer, 

certifikater, 
mærkninger, 

rapporter, målinger, 
handlingsplaner 

o.lign., der anvendes 
som dokumentation 

for og bevis på 
selvevalueringen 

Entydig beskrivelse af 
den person, som har 
”beviser” og som skal 

interviewes ved 
verifikationsbesøg 

Beviser der er 
efterprøvet under 

verifikationen 

Konklusion på om 
selv-evaluering er 

rimelig 

PRINCIP 5 
Der er knyttet en høj grad af service til produktet. 

 

1. Der er etableret let adgang for 
køberen til at få kvalificeret 
personlig rådgivning om produktets 
rette brug, vedligehold, reparation 
og bortskaffelse. 

     

2. Hvor det er relevant, har 
virksomheden muliggjort, at 
kunden kan aflevere udtjente 
produkter til recirkulering eller 
genbrug efter endt brug.  

     

3. Der er let adgang til at reklamere 
over produktet, og reklamationer 
besvares hurtigt og skriftligt. 

     

4. Virksomheden registrerer løbende 
alle reklamationer, der vedrører 
uønskede virkninger for miljøet 
og/eller sundheden, som ifølge 
kunden er fremkaldt ved 
anvendelse af produktet.  

     

5. Enhver kan ved anmodning få 
adgang til et anonymiseret overblik 
over produktspecifikke 
reklamationer relateret til RBE’s 6 
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principper. 
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Krav 

Selv-evaluering 
 

 angiver at produktet på alle områder lever 
op til princippets krav 

 
 angiver at produktet på de væsentligste 

områder lever op til princippets krav 
 

 angiver at produktet på væsentlige 
områder IKKE lever op til princippets krav, 
men at der er iværksat en handlingsplan, 

der skal sikre overensstemmelse på de 
væsentligste punkter indenfor et år fra 

datoen på denne erklæring 
 

IR angiver at kravet ikke er relevant for 
produktet 

 

Definition på beviser 
for selvevaluering – 
f.eks. procedurer, 

certifikater, 
mærkninger, 

rapporter, målinger, 
handlingsplaner 

o.lign., der anvendes 
som dokumentation 

for og bevis på 
selvevalueringen 

Entydig beskrivelse af 
den person, som har 
”beviser” og som skal 

interviewes ved 
verifikationsbesøg 

Beviser der er 
efterprøvet under 

verifikationen 

Konklusion på om 
selv-evaluering er 

rimelig 

PRINCIP 6 
Produktet er fremstillet under forhold, der tilgodeser en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet, herunder hensyn til klima, miljø, leveforhold, etiske hensyn, 

sundhed o.a. 
 

Indtil videre opsamles virksomhedens indsats på området og der foretages ikke en vurdering af overensstemmelse med de enkelte krav. Der anvendes derfor heller 
ikke smileys. 

Når RBE har opsamlet tilstrækkelige erfaringer, vil der blive opstillet nærmere retningslinier for efterlevelse af dette princip. 
 

1. Virksomheden har en politik og 
handlingsplan for, hvordan 
virksomheden medvirker til, at 
lokalsamfund, hvor væsentlige dele 
af produktet fremstilles, som helhed 
udvikler sig i en bæredygtig 
retning.  

     

2. Virksomheden kan redegøre for sin 
indsats på området, herunder 
begrundelser for den valgte indsats 
i relation til virksomhedens 
forretningsområde og til den 
samlede bæredygtighedsindsats. 

     

3. Virksomheden arbejder aktivt med 
FN’s Millennium Goals.      

4. Virksomheden yder EVT. en indsats      
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i udviklingslande på ét eller flere af 
disse områder (ikke udtømmende 
liste): 
• øget tilgængelighed af 

vedvarende energikilder,  
• øget mulighed for anvendelse 

af energieffektivt udstyr,  
• fremskaffelse af rent 

drikkevand,  
• forbedring af uddannelse af 

børn og voksne  
• sygdomsbekæmpelse 

5. Virksomheden yder EVT. en indsats 
i udviklede lande på ét eller flere af 
følgende områder (ikke 
udtømmende liste): 
• målrettet naturgenopretning  
• beskyttelse af den naturlige 

diversitet 
• undervisning i bæredygtig 

udvikling i skolerne  
• øget rummelighed i 

lokalsamfundet og på 
arbejdspladsen  

     

 
 




