Miljöfrågor

Vad innebär det att ett tryckeri är Svanencertifierat?

Svar: Ett Svanmärkt tryckeri är ett tryckeri som har fått en Svanlicens för tryckeriets produktion av trycksaker. Tryckeriet har visat att det uppfyller en rad miljökrav,
som innebär att produktionen tillhör de minst miljöbelastande. Kraven omfattar i
första hand tryckprocessen och det papper och kemikalier som tryckeriet använder. Svanen premierar produktion som gör det enklare att återvinna trycksaker. Ett
Svanmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar om
att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ.
Svanmärket visar att hela trycksaken är miljögranskad
- från papper till repro, tryck och efterbehandling. Det
innebär kortfattat att:
•
Även papperet i trycksaken måste uppfylla
Svanens krav.
•
Trycksaken är återvinningsbar.
•
Tryckfärg, lim, lack, laminat och toner är miljö
anpassade.
•
Tryckeriet använder bara ett minimum av
lösnings- och rengöringsmedel.
•
Utsläppen från fotosätteri, plåtframkallning och
tryckning är starkt begränsade.
•
Allt avfall och utsläpp tas om hand eller
återvinns.

Hur många tidningsrullar gör ni av med på
ett år?

Finns det någon annan miljömärkning i
Sverige?

Använder ni miljöbilar för distributionen av
tidningar?
Svar: I dagsläget finns det inga leverantörer av
miljöbilar som klarar av den tunga last som tidningar
är. Inte heller klarar de av 5-700 stopp med tung last.
Vi använder till största det dieselbilar som i sin tur har
lägre förbrukning än vanliga bensinbilar.

Svar: Nej svanen är den enda märkningen av trycksaker. Trycker och tidningsföretag kan dock certifiera
sig enligt ISO14000.
Hur mycket av allt tidningspapper kommer
från returpapper?
Svar: Det varierar i Sverige använder vi mindre returpapper än i Europa. I Sverige finns ej tillräckligt med
returpapper för att förse de svenska pappersbruken.
För att tillverka returpapper krävs dock en påfyllnad
papper som är tillverkat av nya skogsfibrer. Returpapper kan bara återanvändas ca 7 ggr. De svenska
bruken förser Europa med ”nytt” papper.

Svar: Till UNT och bilagor går det åt ca 4000
pappers rullar som väger 1 ton vardera. Tryckeriet
förbrukar ytterligare 6000 rullar till andra produkter
som reklam och gratistidningar.
Är tryckfärgen miljövänlig?
Svar: Ja
Hur mycket färg gör ni av med på ett år?
Svar: 200 000 kg för hela tryckeriet, varav ca
90 000 kg till UNT.

Vilket är mest miljövängligt att häfta
tidningen eller att limma den?
Svar: Det anses vara lika miljövänligt.

Vad händer med tryckplåtarna efter
tryckningen?
Svar: De återvinns och blir läskburkar.

UNT:s Mediecenter.
Två timmar i händelsernas centrum.

