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Utvalget for vekst og utvikling i Nordens betenkning over 

Medlemsforslag 

om gjennomgang av miljømerkeordningene for nordisk møbelindustri  

Forslag 

Utvalget for vekst og utvikling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet inte går vidare med Medlemsforslag A 1768/tillväxt, Medlemsfor-

slag om gjennomgang av miljømerkeordningene for nordisk møbelindustri. 

Bakgrunn 

Utskottet för Tillväxt och Utveckling i Norden har behandlat Fremskrittspartiets 

medlemsförslag, med följande Att-satser: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å  foreta en evaluering av hvorvidt krav til miljømerking i offentlige anbud 

kan virke konkurransevridende for nordisk møbelindustri, og hvorvidt det 

skaper handelshindre både mellom de nordiske landene og andre eksport-

markeder 

å  ta initiativ til å utvikle en fellesnordisk standard for miljøkrav i offentlige 

anbud som er bransjetilpasset, og som sikrer en fortsatt høy miljøstandard, 

like konkurransevilkår og lave handelshindre 

 

På sitt sommarmöte i Torneå, den 26 juni 2018, diskuterade utskottet 

Fremskrittspartiets medlemsförslag. Under diskussionerna kom utskottet fram till att 

man gärna ville bredda frågeställningarna till att omfatta mer än bara möbelindu-

strin. Man ville höra bland annat upphandlare, någon som har svårt att få delta i of-

fentlig upphandling, med flera. 

 

Som ett första steg hade sekretariatet därför bjudit in Egil Sundet, som är Bran-

chschef för Designindustrin för ”Ferdigvarer og møbel” i Norsk Industri, Trine Dyrsted 

Pettersen, teknisk chef för byggvareindustrin inom Näringslivets Hovedorganisation i 

Norge, samt Christian Lodgaard, som är Senior Vice President, Products & Brands, på 

Flokk AS (som gör kontorsstolar). Sistnämnda producerar märkesvaror både i Dan-

mark, Norge, Sverige och andra europeiska länder. 
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I presentationerna, som hölls den 30 oktober 2018, framfördes att det är olyckligt om 

man vid offentlig upphandling kräver en särskild miljömärkning (till exempel Sva-

nenmärket), då detta skapar en monopolsituation. Svanen är också problematisk ef-

tersom man både säljer sina tjänster som konsulter till kommuner med flera, och 

samtidigt själva säljer sina märkningar. Svanen sitter ofta på två stolar samtidigt. 

Svanens roll och uppdrag behöver ses över.  

 

Det framfördes också att det behövs ett internationellt märkningssystem för byggva-

ror, eftersom dessa i så hög grad rör sig över gränserna. Internationella system skap-

ar konkurrens och förbättrade miljökrav. Svanenmärket är ofta bra för konsumenten 

men inte för producenter som exporterar sina varor. Varje land har nämligen sitt eget 

kommersiellt märkningssystem, och respektive system gynnar sin egen märkning. 

Det är också väldigt dyrt för producenterna att skaffa flera länders märkningar, och 

borde inte heller behövas med tanke på att de alla mer eller mindre är likvärdiga.  

 

Avslutningsvis menade presentatörerna att det är olyckligt med binära märknings-

ordningar, det vill säga, system som endast opererar med två kategorier – ”miljövän-

ligt” eller ”icke-miljövänligt”. Sådant hämmar innovativa lösningar. En produkt kan 

vara mer eller mindre miljövänlig på många olika sätt  

 

Det beslutades att nästa steg i behandlingen var att bjuda in någon med ansvar för 

offentlig upphandling. Kom gjorde Halldór Halldórsson från Ríkiskaup, som sorterar 

under Finansministeriet, och som ansvarar för regleringen av offentlig upphandling i 

Island. 

 

På mötet berättade Halldór om de grundläggande principerna vid offentlig upphand-

ling,- vad det är viktigt att tänka på för att en upphandling ska kunna bli framgångsrik 

och för att inte tvister ska behöva uppstå. Från Norsk horisont berättade dessutom 

Halldór att miljökrav, enligt reglerna, får motivera ett dyrare köp på upp till 30%. Det 

är således inte endast pris som får vara det avgörande vid offentlig upphandling.  

 

På frågan om ”monopol” för Svanen i samband med viss offentlig upphandling i Nor-

den, påpekade Halldór att vem som helst som uppfyller kraven kan skaffa sig Sva-

nenmärket, och att man inte måsta ha märket när upphandlingen görs. Det räcker att 

man förbinder sig att uppnå kraven under avtalets löptid. Halldór menade också att 

det inte är särskilt dyrt att miljöcertifiera sig som företag. 

 

Vad gäller säkerhet kring upphandling så är det ovisst om det finns någon funge-

rande standard för upphandling. Idag är det upp till respektive upphandlare att defi-

niera sina krav. 

 

Avslutningsvis konkluderades att reglerna om offentlig upphandling är hårt reglerat 

inom EU och att icke-diskrimineringsreglerna ibland kan göra det svårare att exem-

pelvis välja en närproducerad lösning. Detta, å andra sidan, försvårar favoriseringar 

och säkerställer en sund konkurrens 
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Nästa steg i behandlingen var att bjuda in en representant från miljömärket ”Sva-

nen”, för att höra deras perspektiv på den beskrivna problematiken. Detta skedde 

den 9 april 2019. 

 

Rikke Dreyer, som är ansvarig för samarbete och dialog mellan offentliga inköpare 

och Nordisk miljömärkning (Svanen) i Danmark, samt Tormod Lien, från Miljømærk-

ning Norge höll en samlad presentation. Bland annat så informerade Svanen om att 

det finns olika typer av krav som kan ställas: minimikrav, poängkrav, samt att kraven 

inte behöver vara uppfyllda INNAN en upphandling kan göras, men istället under lö-

pande avtalsperiod. Varor och tjänster som upphandlas kontrolleras dessutom av en 

oberoende tredje part. Svanenmärket är idag känt av 95% av befolkningen i Dan-

mark. Det är ett globalt märke som används i 48 länder (däribland Kina). Principen 

med miljömärkning är att likabehandling, för att undvika monopolsituationer.  

Frågan om huruvida man inom Svanen även beaktar en produkt totala livscykel kom 

upp till diskussion, och som saken står idag så finns det ännu inget färdigt system för 

retur eller pant på Svanenmärkta produkter, men man arbetar på att understödja den 

cirkulära ekonomin. 

Utvalgets synspunkter 

Efter att ha tagit del av samtliga presentationer och med dessa sammanhörande in-

terna diskussioner, fann utskottet att det inte var motiverat att arbeta vidare med 

medlemsförslaget. Man uppfattar inte att gällande regelverk och upphandlingsförfa-

randen snedvrider konkurrensen om det förstås och används riktigt. 

 

 

København, den 9. april 2019 
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Stein Erik Lauvås (A) 

Tony Wikström (ÅSD) 
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