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om bæredygtigt forbrug og produktion
Forslag
Udvalget for et Holdbart Norden foreslår at
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd
at udrede perspektiverne i at udvide Svanemærkets produktgrupper og identificere hvilke produkter der med fordel kan indgå i Svanemærkets produktgrupper med henblik på at fremme en cirkulær og bæredygtig omstilling, og
at arbejde for at disse produkter bliver omfattet af Svanemærket
Baggrund
En norsk studie fra 2018 viser at forventet levetid på elektroniske produkter går ned.
Selv om forbruker har ansvar for sine egne valg, er dette noe som er helt utenfor forbrukerens kontroll. En grunn til kortere levetid er at elektroniske produkter i dag inneholder flere funksjoner og er mer digitaliserte enn tidligere. Men samtidig har producenterne ofte en forretningsmodell som går ut på at vi skal kjøpe et nytt produkt
når noe går i stykker. Opplysning av forventet levetid gir forbruker en idé om hvor
lenge man kan forvente at produktet varer. For produsenter vil et slik system gi mulighet til å konkurrere om å gi forbrukeren bedre garantier utover minimumskravet.
Bevisste valg styrker forbrukernes engasjement og gør det nemmere at vælge ret.
Svanemærket er optaget af, at produkterne skal indeholde mindst muligt af miljøskadelige tungmetaller og kemikalier, og at produkterne bruger mindst muligt energi. Svanemærket ser på, hvad der sker med produktet, når vi er færdige med at bruge
det og stiller krav til at øge genanvendelsen og begrænse mængden af affald. Der
stilles krav til fornybare, recirkulerede og bæredygtige råvarer, reduceret brug af ressourcer og energi, kvalitetskrav og levetid, krav til produktdesign, demontering og
reparerhed og affaldshåndtering. Det er primært TV og tonerkassetter der er med i
Svanemærkets ordning. I Svanemærkede tonerkassetter er der fx krav om, at de
tomme kassetter indsamles og fyldes på ny, så der spares ressourcer.
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Udvalgets synspunkter
Udvalget finder at bæredygtigt forbrug og produktion er vigtig både i arbejdet med
at leve op til verdensmålene, men også specifikt til at bekæmpe klimaforandringerne.
Udvalget har tidligere stillet forslag om at fokusere på forbrugeren som forandringsagenter i klimakampen og mener at Norden bør gå allerforrest i kampen for klimaet
og at det også er op til den enkelte forbruger at gøre en forskel. Desuden skal Norden
gøre langt bedre brug af eksisterende værktøjer såsom Svanemærket og arbejde for
at mange flere produkter bliver omfattet af Svanemærket.
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