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Adresser
Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen.
Dessa organisationer/företag driver Svanmärkningen på uppdrag av respektive lands regering.
För mer information se webbplatserna.

Danmark
Miljømærkning Danmark
Dansk Standard
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund
Telefon +45 72 300 450
Fax +45 72 300 451
E-post: info@ecolabel.dk
www.ecolabel.dk
Sverige
SIS Miljömärkning AB
SE-118 80 Stockholm
Telefon +46 8 55 55 24 00
Fax +46 8 55 55 24 01
E-post: svanen@ecolabel.se
www.ecolabel.se

Finland
SFS Miljömärkning
Box 116
FI-00241 Helsingfors
Telefon +358 9 149 9331
Fax +358 9 149 93320
E-post: joutsen@sfs.fi
www.ecolabel.fi
Norge
Miljømerking
Tordenskiolds gate 6 B
NO-0160 Oslo
Telefon +47 24 14 46 00
Fax +47 24 14 46 01
E-post: info@ecolabel.no
www.ecolabel.no

Island
Norræn Umhverfismerking á Íslandi
Umhverfisstofnun
Suðurlandsbraut 24
IS-108 Reykjavik
Telefon +354 5 91 20 00
Fax +354 5 91 20 20
E-post: audurj@ust.is
www.svanurinn.is

Detta dokument får kopieras endast i sin helhet och
utan någon form av ändring. Citat får göras om
upphovsmannen Nordisk Miljömärkning omnämns.

Vad är en Svanenmärkt diskmaskin?
En diskmaskins största miljöpåverkan uppkommer under användningen av
maskinen. Svanens kriterier fokuserar därför på krav rörande maskinens
användning. För att kunna få en Svanenlicens ska maskinen klara miljökrav
utan att göra avkall på prestanda.
En Svanenmärkt diskmaskin uppfyller krav inom flera olika områden såsom:
l e
 l-

och vattenförbrukning

l

minskad användning av vissa material som är farliga för hälsa och miljö

l

återvinning av material

l

disk- och sköljeffekt

l

buller

Kraven på elförbrukning är ställda så att den ska vara så låg som möjligt.
Genom en minskad användning av el minskar påverkan på växthuseffekten
från elproduktionen.

Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta?
De diskmaskiner som kan bli Svanenmärkta är maskiner av bänk- eller golvmodell för privata hushåll. Maskinerna kan vara avsedda att användas fristående eller inbyggda i inredningen.

Hur ansöker man?
Varje krav är markerat med bokstaven K (för krav) samt ett nummer. Alla krav
ska uppfyllas för att en licens ska erhållas.

Symboler i texten

För varje krav är det beskrivet hur det ska styrkas att kravet uppfylls. Det finns
också olika symboler som används för att underlätta arbetet. Symbolerna är:
(

Skicka med dokumentation
Kravet kontrolleras på plats
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Ansökan

Ansökan skickas till Nordisk Miljömärkning i det land diskmaskinen ska säljas,
se adresser på sidan två. Ansökan består av en ansökningsblankett och dokumentation som visar att kraven uppfylls (finns specificerat i kraven).
Mer information och hjälp vid ansökan kan finnas. Gå in på respektive lands
hemsida för att få information.

Dokumentation

De metoder som ska användas för testning av diskmaskiner finns beskrivna i
kapitel 2.2. Laboratoriet som utfört testet ska anges och det ska intyga att det
uppfyller kraven i kapitel 2.1.
Testerna ska utföras av ett opartiskt provningsinstitut och, om inte annat
anges, göras vid diskmaskinens rekommenderade normalprogram.

Försäljning i övriga Norden

Om licensen registreras i något annat nordiskt land ges möjligheten att använda Svanenmärket på en större marknad. Då behöver följande skickas in till
Nordisk Miljömärkning:
l

blankett för försäljning i aktuellt land.

l

kopia på licens,

l

bruksanvisning på aktuellt språk,

l

uppgifter om marknadsföring i aktuellt land redovisat enligt bilaga två.

Registreringen är kostnadsfri men årsavgifter måste betalas enligt respektive
lands avgiftsregler.

Kontroll på plats

I samband med ansökan kontrollerar Nordisk Miljömärkning vanligen på plats
att kraven uppfylls. Vid kontrollen ska underlag för beräkningar, original till
inskickade intyg, mätprotokoll, inköpsstatistik och liknande som styrker att
kraven uppfylls kunna uppvisas.

Kostnader

En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker licens. Utöver det
tillkommer en årsavgift baserad på den Svanenmärkta diskmaskinens omsättning.

Frågor

Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Miljömärkning, se adresser på sidan två.

Svanenmärkning av Diskmaskiner 3.1   4 (11)

1 Krav
Alla krav på miljö och prestanda ska vara testade på samma programinställning. Detta program ska vara maskinens så kallade ”rekommenderade normalprogram”. Det ska klart framgå vid försäljningen att det är vid detta program
som Svanens krav uppfylls och tidsåtgången för diskprogrammet ska tydligt
redovisas.

1.1

Miljökrav

K1

Energieffektivitet, standardprogram

Diskmaskinen ska uppfylla kraven för energimärkning med klass A enligt
EN 50242.
(

Testresultat

som visar att kravet uppfylls.

K2

Vattenåtgång

Diskmaskinen ska maximalt använda 1,2 liter vatten per kuvert enligt
EN 50242.
(

Testresultat

som visar att kravet uppfylls.

K3

Maskindiskmedel

Maskinen ska ha en tydlig doseringsmarkering i maskindiskmedelsfacket så
att användaren kan anpassa mängden diskmedel efter smutsighetsgrad och
olika typer av gods.
(

Intyg

att kravet uppfylls.

K4

Buller

Luftburet akustiskt buller från maskinen, räknat som ljudeffekt, får inte
överstiga 48 dB(A) för fristående eller inbyggda diskmaskiner (mätt enligt
angiven testmetod och med samma standardprogram som valts för övriga
tester).
(

Testresultat

som visar att kravet uppfylls.

K5

Märkning av plastdelar

Plastdelar som väger mer än 25 gram ska vara märkta enligt ISO 11 469.
(

Intyg

att kravet uppfylls, se bilaga 1.

K6

Materialdelar

Materialdelar får inte innehålla ämnen baserade på kadmium, bly, kvicksilver eller deras föreningar.
(

 Intyg

att kravet uppfylls, se bilaga 1.
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K7

Flamskyddsmedel

I plastmaterial får följande flamskyddsmedel inte tillsättas:
l polybromerade

bifenyler (PBB)
l polybromerade

difenyletrar (PBDE)
l klorparaffiner

med en kedjelängd på 10 – 13 kolatomer och ett
klorinnehåll >50 viktsprocent (CAS no 85535-84-8)
Plastdelar som väger mer än 25 gram får inte innehålla flamskyddsmedel
som är tilldelade någon av följande riskfraser enligt rådets direktiv 67/548/
EEC, senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/98/EEC:
l R45

(kan ge cancer)
l R46

(kan ge ärftliga genetiska skador)
l R60

(kan ge nedsatt fortplantningsförmåga)
l R61

(kan ge fosterskador)
Detta krav gäller inte flamskyddsmedel som vid sin användning förändras
till sin kemiska natur och som då inte längre kan klassificeras enligt någon
av de riskfraser som anges ovan, och om mindre än 0,1 % av flamskyddsmedlet på den behandlade delen fortfarande har samma egenskaper som
innan det applicerades.
Alla använda flamskyddsmedel i plastdelar över 25 gram ska anges med namn
och Cas-nummer. Tillverkaren ska intyga att kravet uppfylls enligt bilaga 1.
(

Tillverkaren

l 

ska intyga att kravet uppfylls se bilaga 1.

T illverkaren ska också bifoga en lista på använda flamskyddsmedel, inklusive Cas-nummer, i plastdelar som väger mer än25 gram.

l 

K8

Design

Design ska vara sådan att en materialåtervinningsgrad (definierad enligt
WEEE-direktivet) på minst 75 % av apparatens vikt erhålls.
Enligt artikel 4 i WEEE-direktivet ska denna typ av produkter vara lätta
att återanvända och materialet ska lätt kunna återvinnas. Detta innebär
att fogar ska vara lätta att hitta och komma åt, elektroniska komponenter
lätta att hitta och demontera, produkten lätt att demontera med vanliga
standardverktyg och slutligen ska inkompatibla och farliga material vara
möjliga att separera.
WEEE: Directive 2002/96/EC of the European parliament and of the council of 27 January 2003 on waste of electrical and electronic equipment.
(

Intyg

att kravet uppfylls, se bilaga 1.
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1.2

Krav på effektivitet/prestanda

K9

Diskeffekt

Diskmaskinen ska uppfylla kraven för diskeffekt klass A enligt EN 50242.
(

Rapport

av resultat från test av diskeffekt utförd enligt angiven metod.

K10

Torkeffekt

Diskmaskinen ska uppfylla kraven för torkeffekt klass A enligt EN 50242.
(

Rapport

av resultat från test av torkeffekt utförd enligt angiven metod.

1.3

Övriga krav

K11

Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö

Tillverkare av Svanenmärkta diskmaskiner ska följa gällande bestämmelser
för retursystem för produkter och emballage samt för säkerhet, arbetsmiljö,
arbetsmiljölagstiftning och anläggningsspecifika villkor/koncessioner i respektive produktionsland.
Ingen dokumentation krävs men om avvikelser uppdagas kan licensen
upphöra att gälla.
K12

Bruksanvisning

Maskinen ska säljas med en bruksanvisning som bl a innehåller anvisningar
om korrekt användning med hänsyn till miljön samt rekommendationer för
optimalt utnyttjande av energi, vatten och diskmedel då maskinen används.
Denna bruksanvisning ska innehålla följande:
a) På omslaget eller första sidan ska följande text finnas: ”Mer information
om bästa användning ur miljösynpunkt”.
b) Information om avhärdning.
c) Information om att det finns miljömärkta maskindiskmedel.
d) Anvisningar om att doseringen av maskindiskmedel bör anpassas till vattenhårdhet, vilken typ av gods som ska diskas, mängden disk och hur
smutsig denna är (en halv maskin kräver till exempel mindre diskmedel).
e) Information om diskmaskinens förbrukning av energi och vatten vid olika
temperaturer och diskmängder, så att konsumenten kan välja ett lämpligt
program för en minimal energi- och vattenförbrukning. Det ska framgå
att Svanens krav har uppfyllts vid rekommenderat normalprogram.
f) Information om hur lång tid de olika programmen tar.
g) Anvisningar om underhåll av diskmaskinen, bland annat regelbunden
rengöring av filter.
h) Anvisningar för hur maskinen ska installeras för att minimera buller.
i) Information om att underlåtenhet att följa ovanstående råd kan leda till
högre förbrukning av energi, vatten och/eller diskmedel vilket kan leda till
ökade driftskostnader och sämre diskresultat.
j) Information om hur konsumenten kan utnyttja tillverkarens erbjudande om
återtagande.
(

Bruksanvisning.
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K13

Konstruktion, markeringar

Maskinen ska ha tydliga markeringar för respektive program.
(

Intyg

att kravet uppfylls, t ex en bild.

K14

Garantier

Tillverkaren ska lämna garanti på att diskmaskinen ska fungera i minst två
år. Garantin ska gälla från och med den dag maskinen levereras till kunden.
(

Intyg

att kravet uppfylls.

K15

Reservdelar

Tillgången till reservdelar ska garanteras i tio år från och med det att tillverkningen upphör.
(

Intyg

att kravet uppfylls.

K16

Barnsäkerhet

Luckan ska ha inkopplingsbar barnsäkerhetsspärr eller annan ordning som
bedöms likvärdig.
(

Intyg

att kravet uppfylls samt redovisning i bruksanvisning.
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1.4

Kvalitets- och myndighetskrav

För att säkerställa att Svanens krav uppfylls ska följande rutiner vara implementerade.
K17

Ansvarig för Svanen

Det ska finnas en ansvarig på företaget för att Svanens krav uppfylls samt
en kontaktperson mot Nordisk Miljömärkning.
(

Organisationsstruktur som

K18

Dokumentation

visar ansvariga för ovanstående.

Licensinnehavaren ska kunna uppvisa kopia av ansökan samt fakta- och
beräknings-underlag (inklusive testrapporter, dokument från underleverantörer
och liknande) för den dokumentation som sänts in i samband med ansökan.
Kontrolleras på plats.
K19

Diskmaskinens:s kvalitet

Licensinnehavaren ska garantera att kvaliteten i produktionen av den
Svanenmärkta diskmaskinen inte försämras under licensens giltighetstid.
(

Rutiner för att

sammanställa och vid behov åtgärda reklamationer/klagomål gällande kvaliteten på de Svanenmärkta diskmaskinen.

K20

Planerade ändringar

Planerade ändringar som påverkar Svanens krav ska skriftligen meddelas
Nordisk Miljömärkning.
(

Rutiner som

visar hur planerade ändringar hanteras.

K21

Oförutsedda avvikelser

Oförutsedda avvikelser som påverkar Svanens krav ska skriftligen rapporteras till Nordisk Miljömärkning samt journalföras.
(

Rutiner som

visar hur oförutsedda avvikelser hanteras.

K22

Spårbarhet

Licensinnehavaren ska ha spårbarhet på den Svanenmärkta diskmskinen i
produktionen.
(

Beskrivning/rutiner över hur kravet

K23

Retursystem

uppfylls.

Relevanta nationella regler, lagar och/eller branschavtal beträffande retursystem för produkter och emballage ska uppfyllas i de nordiska länder där
de Svanenmärkta diskmaskinerna marknadsförs.
(

Intyg

från sökanden om anslutning till befintliga avtal om återvinning/
omhändertagande.

K24

Marknadsföring

Marknadsföring av Svanenmärkta diskmaskiner ska ske enligt ”Regler för
nordisk miljömärkning” 12 december 2001 eller senare versioner.
(

Redogörelse

för hur marknadsföringen av Svanenmärkta diskmaskiner är
organiserad, vem/vilka som ansvarar för vad samt ett intyg om att marknadsföringsansvarig har kunskap om ”Regler för nordisk miljömärkning”, se bilaga 2.
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2 Analyser och kontroll
2.1

Krav på provningsinstitut/analyslaboratorium

Provningsinstitutet/analyslaboratoriet ska vara opartiskt och kompetent och
uppfylla de allmänna kraven enligt standarden ISO/IEC 17025 eller vara ett
ackrediterat analyslaboratorium.

2.2

Analysmetoder/testmetoder

Energieffektivitet, vattenåtgång, torkeffekt samt diskeffekt vid rekommenderat
normalprogram ska testas enligt EN 50242.
Buller ska testas enligt EN 60704-2-3 respektive EN 60704-3.

2.3

Efterkontroll

Efterkontroll av Svanlicensen kan ske på initiativ från Nordisk Miljömärkning.
En sådan kontroll kan utföras på olika sätt. Till exempel kan en maskin,
slumpvis utvald bland produkter ute i handeln, testas av opartiskt testinstitut.
Nordisk Miljömärkning svarar för kostnaderna för en sådan kontroll. Om
diskmaskinen inte överensstämmer med de uppgifter som ligger till grund för
Svanenlicensen svarar licensinnehavaren själv för kostnader för kontroll av
ytterligare maskiner.

Miljömärkets utformning
Miljömärket och tilldelat licensnummer ska ha följande utformning:

licensnummer
”Diskmaskin”
Miljömärket ska placeras på emballaget och/eller produkten. Se ”Regler för
nordisk miljömärkning”, 12 december 2001 eller senare versioner, för mer
detaljerad information angående miljömärkets utformning.
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Kriteriedokumentets giltighetstid
Detta kriteriedokument, version 4, har fastställts av Nordiska
Miljömärkningsnämnden den 14 mars 2007 och gäller t.o.m. den 30 juni 2009.
Den 29 maj 2008 beslutade den Nordiska Miljömärkningsnämnden att förlänga kriteriernas giltighet med ett år. Den nya versionen heter 3.1 och är giltig
till den 30 juni 2010.
Under giltighetstiden kan Nordiska Miljömärkningsnämnden besluta om mindre justeringar, förtydliganden och/eller förlängningar av kriterierna, varvid
en ny version ges ut. Detta medför normalt ingen omprövning av beviljade
licenser.
Senast ett år innan kriterieversionen går ut ska Nordiska
Miljömärkningsnämnden meddela vilka kriterier som därefter gäller.

Kommande kriterier
I kommande kriterier kommer följande krav att utvärderas:
l

Krav på tungmetaller som legeringsämnen och ytbehandling.

l

Krav på flamskyddsmedel i plaster och elektronikkomponenter.

l

Krav på att maskinen ska kunna kopplas direkt till varmvattenledning.

l

Möjligheten att skärpa energikraven till A+.
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Bilaga 1

Intyg från tillverkare av diskmaskinen

K5

Är plastdelar som väger mer än 25 gram märkta enligt ISO 11469?

Ja

Nej

K6

Har kadmium, bly, kvicksilver eller deras föreningar tillsatts materialdelar?

Ja

Nej

K7

Innehåller plasten något av följande flamskyddsmedel: Polybromerade
bifenyler (PBB), polybromerade difenyletrar (PBDE) eller högklorerade klorparaffiner med en kedjelängd på 10-13 kolatomer och ett klorinnehåll >50
viktsprocent (CAS no 85535-84-8)?

Ja

Nej

K7

Används flamskyddsmedel som har tilldelats någon av följande riskfraser
enligt rådets direktiv 67/548/EEC, senast ändrat genom kommissionens
direktiv 98/98/EEC:
R45 (kan ge cancer)
R46 (kan ge ärftliga genetiska skador)
R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga)
R61 (kan ge fosterskador)

Ja

Nej

K7

Finns en lista, namn och CAS-nummer, på använda flamskyddsmedel, bifogat (använd ev nedanstående)?

Ja

Nej

Bilaga nr__________

Lista över flamskyddsmedel
Företagsnamn

K8

Kemikalies namn
och CAS-nummer

Använt i komponent: Levererat av:

 r materialåtervinningsgraden i maskinen, definierad enligt WEEE-direktiÄ
vet, minst 75 % av maskinens vikt?

Ort och datum:

Ja

Nej

Företagsnamn:

Underskrift av tillverkare av diskmaskinen:

Namnförtydligande:

Svanenmärkning av Diskmaskiner 3.1

Bilaga 2

Marknadsföring av Svanenmärkta diskmaskiner

Vi bekräftar härmed att vi känner till reglerna för användning av det nordiska
miljömärket enligt ”Regler för nordisk miljömärkning”, 12 december eller
senare versioner.
Vi försäkrar härmed att marknadsföringen ska genomföras enligt dessa regler.
Vi bekräftar vidare att vi har kunskap om innehållet i kriteriedokumentet för
Svanenmärkning av Diskmaskiner.
Vi försäkrar att de inom vårt företag som marknadsför de Svanenmärkta
diskmaskinerna ska informeras om kriterierna för Svanenmärkning av
Diskmaskiner samt ”Regler för nordisk miljömärkning av produkter”, 12
december eller senare versioner.

Ort och datum				

Företag

Kontaktperson				

Telefon

Marknadsföringsansvarige		

Telefon

Vid personalbyte ska en ny bekräftelse sändas in till Nordisk Miljömärkning.
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