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Afgreiðsla Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 
 

Nefndarálit Norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar um 

þingmannatillögu um úttekt á umhverfismerkingum í norrænum 

húsgagnaiðnaði 

Tillaga 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð aðhafist ekki frekar vegna þingmannatillögu A 1768/tillväxt um 

úttekt á umhverfismerkingum í norrænum húsgagnaiðnaði 

Bakgrunnur 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin hefur fjallað um þingmannatillögu 

Framfaraflokksins með eftirfarandi tillöguliðum: 

 

Norðurlandaráð beinir þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún meti hvort kröfur um umhverfismerkingu í opinberum útboðum geti 

skekkt samkeppnisstöðuna í norrænum húsgagnaiðnaði og hvort þær valdi 

viðskiptahindrunum bæði innan Norðurlanda og á öðrum 

útflutningsmörkuðum 

að hún hafi frumkvæði að því að þróa samnorræna staðla um umhverfiskröfur 

í opinberum útboðum sem eru lagaðir að starfsgreinum og tryggja áfram 

stranga umhverfisstaðla, jöfn samkeppnisskilyrði og litlar viðskiptahindranir  

 

Á sumarfundi sínum í Torneå hinn 26. júní 2018 ræddi nefndin tillögu norska 

Framfaraflokksins. Í umræðunum kom fram að nefndarmenn vildu gjarna fjalla um 

málið á breiðara grundvelli og láta það taka til fleiri greina en húsgagnaiðnaðarins 

eins. Meðal annars vildi nefndin heyra álit þeirra sem annast innkaup og þeirra sem 

eiga erfitt með að taka þátt í opinberum innkaupum. 

 

Fyrsta skrefið hjá skrifstofunni var því að bjóða til sín Egil Sundet sem er formaður 

atvinnugreinasamtakanna á sviði hönnunar á „Ferdigvarer og møbel“ í samtökum 

norska iðnaðarins, Trine Dyrsted Pettersen, tæknistjóra byggingariðnaðarins innan 

samtakanna Næringslivets Hovedorganisasjon í Noregi og Christian Lodggard, 

aðstoðarframkvæmdastjóra, Products & Brands hjá Flokk AS (sem framleiðir 

skrifstofustóla). Síðastnefnda fyrirtækið framleiðir merkjavöru bæði í Danmörku, 

Noregi og Svíþjóð og í öðrum Evrópulöndum. 
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Í framsögu gestanna hinn 30. október 2018 kom fram að óheppilegt væri að krefjast 

þess við opinber innkaup að notuð væri ein tiltekin umhverfismerking (til dæmis 

Svansmerkið), því að slík krafa stuðlaði að einokunarstöðu. Annar annmarki á 

Svansmerkinu er talinn vera að samtökin sem gefa það út starfrækja bæði 

ráðgjafarþjónustu, sem seld er sveitarfélögum og öðrum, og eigin 

merkingarþjónustu. Svanurinn er því sagður bera kápuna á báðum öxlum í mörgum 

tilvikum og taka þarf hlutverk og tilgang Svansmerkisins til endurskoðunar.  

 

Fram kom einnig að koma þyrfti upp alþjóðlegu merkingarkerfi fyrir byggingarvörur 

sökum þess hversu mikið væri um að þær væru fluttar milli landa. Alþjóðleg kerfi 

þykja örva samkeppni og stuðla að betri umhverfiskröfum. Svansmerkið er oft 

gagnlegt neytendum en nýtist síður framleiðendum sem flytja vörur sínar úr landi. 

Ástæðan er sú að sérstakt merkingarkerfi er starfrækt í hverju landi og stjórnvöld og 

fyrirtæki ýta undir notkun eigin kerfis. Mjög kostnaðarsamt er fyrir framleiðendur að 

afla merkingar frá mörgum löndum og slíkt ætti að vera óþarft þegar litið er til þess 

að allar slíkar merkingar eru nokkurn veginn jafngildar.  

 

Í lok framsögunnar kom fram að óheppilegt væri að starfrækja merkingarkerfi sem 

byggðust eingöngu á tvenns konar flokkum, þ.e. „umhverfisvænt“ eða „ekki 

umhverfisvænt“. Slík tilhögun ynni gegn nýskapandi lausnum á sviði framleiðslu. 

Vara getur verið meira eða minna umhverfisvæn á marga mismunandi vegu. 

 

Ákveðið var að næsta skref yrði að bjóða einhverjum sem hefði með höndum opinber 

innkaup. Halldór Halldórsson frá Ríkiskaupum kom á fundinn en stofnunin heyrir 

undir fjármálaráðuneytið og á að framfylgja reglum um opinber innkaup á Íslandi.  

 

Halldór skýrði nefndinni frá grundvallarreglum opinberra innkaupa og hvað þurfi að 

hafa ríkt í huga til að þau beri góðan árangur og valdi ekki ágreiningi. Hann útskýrði 

jafnframt að samkvæmt norskum reglum geti allt að 30 prósentum dýrari kaup verið 

heimiluð með skírskotun til umhverfissjónarmiða. Fleira en verðið eitt ráði úrslitum 

við opinber innkaup.  

 

Spurningu um „forréttindi“ Svansins í tengslum við ákveðin opinber innkaup á 

Norðurlöndum svaraði Halldór þannig að hver sá sem uppfyllir skilyrðin geti óskað 

eftir Svansmerkinu en að ekki sé nauðsynlegt að hafa fengið merkið fyrir innkaupin. 

Fullnægjandi sé að skuldbinda sig til að mæta kröfunum á gildistíma samningsins. 

Halldór áleit enn fremur að væri útgjaldalítið fyrir fyrirtæki að afla sér 

umhverfismerkingar. 

 

Hvað snertir öryggi við opinber innkaup er ekki víst að til sé nothæfur staðall um 

innkaup. Innkaupastofnanirnar taka sjálfar ákvarðanir um hvaða kröfur skuli gerðar.  

 

Loks var ályktað að reglur um opinber innkaup væru strangar innan ESB og að 

meginreglur um bann við mismunun kunni til dæmis að torvelda val á lausn úr 
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nánasta umhverfi. Á hinn bóginn hamli þær hlutdrægni og tryggi heilbrigða 

samkeppni. 

 

Næsta skref var að bjóða fulltrúa frá umhverfismerkinu „Svaninum“ á fund í þeim 

tilgangi að kynnast sjónarmiðum þaðan um álitaefnin eins og þeim hefur verið lýst. 

Sá fundur var haldinn 9. apríl 2019. 

 

Rikke Dreyer, sem hefur umsjón með samstarfi og samráði opinberra innkaupaaðila 

og norræna umhverfismerkisins Svansins í Danmörku, og Tormod Lien frá 

Miljømærkning Norge héldu sameiginlega kynningu. Meðal þess sem þar kom fram 

er að hægt er að gera ýmiss konar kröfur: Lágmarkskröfur og einingakröfur auk þess 

sem kröfurnar þurfa ekki að vera uppfylltar ÁÐUR en kaupin eiga sér stað heldur á 

samningstímabilinu. Óháður þriðji aðili annast eftirlit með þeim vörum og þjónustu 

sem keypt er. Um 95 prósent almennings í Danmörku þekkir Svansmerkið. Merkið er 

alþjóðlegt og notað í 48 löndum (þar á meðal Kína). Umhverfismerkingar byggjast á 

jafnræði til að koma í veg fyrir einokun. 

 

Rætt var hvort Svanurinn ætti að ná utan um allt vistferli vörunnar. Að svo stöddu er 

ekki til neitt fullmótað kerfi fyrir skil eða skilagjöld á svansmerktum vörum en unnið 

er að því að styðja hringrásarhagkerfið. 

Sjónarmið nefndarinnar 

Eftir að hafa tekið allar kynningar og umræður í tengslum við þær til athugunar komst 

nefndin að þeirri niðurstöðu að hún teldi ekki ástæðu til að halda áfram með 

þingmannatillöguna. Ekki er talið að gildandi reglur og innkaupaferli raski samkeppni 

ef farið er eftir settum reglum og þær túlkaðar á réttan hátt. 

 

 

Kaupmannahöfn, 9. apríl 2019 

Aaja Chemnitz Larsen (IA) 

Arman Teimouri (L) 

Freddy André Øvstegård (SV) 

Helge André Njåstad (FrP) 

Henrik Brodersen (DF) 

Jaana Laitinen-Pesola (saml) 

Lorena Delgado Varas (V) 

Mikael Staffas (Lib) 

Pyry Niemi (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Tony Wikström (ÅSD) 

Tore Storehaug (KrF) 

 

 


