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Udvalget for et Holdbart Nordens betænkning over 

Bæredygtig forbrug og produktion (Rek. 19/2019) 

Forslag 

Udvalget for et Holdbart Norden foreslår, at 

Nordisk Råd tager meddelelse om Rek. 19/2019 hvad angår Bæredygtig forbrug 

og produktion til efterretning og anser den som færdigbehandlet for rådets ved-

kommende 

Baggrund 

Rekommandationen har følgende formulering: 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

at udrede perspektiverne i at udvide Svanemærkets produktgrupper og iden-

tificere hvilke produkter der med fordel kan indgå i Svanemærkets produkt-

grupper med henblik på at fremme en cirkulær og bæredygtig omstilling, og 

at arbejde for at disse produkter bliver omfattet af Svanemærket 

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Nordisk Ministerråd er enig i, at Svanen er et centralt værktøj for cirkulær og bære-

dygtig omstilling. I linje med dette, arbejder Svanen systematisk for at skabe maksi-

mal miljøeffekt i dagens samfund. Kravene revideres med regelmæssige mellemrum 

for at sikre udvikling og miljøeffekt.  

 

Svanemærket arbejder ud fra livscyklusbetragtning, hvilket er en forudsætning for 

cirkulær økonomi. For at fremme cirkulær økonomi, stiller Svanen, når relevant: 

• Krav til fornybare, recirkulerede og bæredygtige råvarer i designfasen  

• Bæredygtigt brug af ressourcer og energi i produktion 

• Kvalitetskrav og levetid 

• Krav til produktdesign, demontering og reparerbarhed 

• Skrappe kemikaliekrav for at sikre at sikre rene materialer med henblik på 

materialegenanvendelse 

• Krav til optimal affalds- og ressourcehåndtering 
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Cirkulære forretningsmodeller er et vigtigt fokus i vurdering om nye produktgrupper.  

 

Eksempler på cirkulære tiltag for Svanemærket er krav på, at plastemballage kun 

fremstilles af plasttyper, der kan genanvendes, tonekassetter skal være genfremstil-

lede og der bør findes et etableret take back system for dem, og krav for logbog over 

anvendte materialer og kemikaliekrav til materialer i svanemærkede bygninger. Sva-

nen arbejder også med produkt som service – forretningsmodel, såsom leasingmodel 

for Tekstilservice. 

 

Svanemærkede produkter findes allerede inden for mange produktområder, som har 

stor relevans for cirkulær økonomi. At stille cirkulær økonomi relaterede krav især på 

disse områder, er derfor det hurtigste og et af de mest effektive måder, mærket kan 

bidrage til den cirkulære omstilling. Svanen evaluerer derfor systematisk, hvordan 

den kan styrke krav eller sætte yderligere krav, der styrker cirkulær økonomi i eksi-

sterende produktgrupper.  

 

Som en del af implementeringen af den nye vision for Nordisk Ministerråd, har den 

nordiske miljø- og klimasektor foreslået at forstærke arbejde inden for Svanen, her-

under, at udvide Svanemærket til nye produktgrupper på klimacentrale områder. 

Med en udvidelse til flere produktområder vil der også kunne ske en styrkelse i for-

hold til cirkulær økonomi i linje med Nordisk Råds rekommandation. Et styrket fokus 

på klima vil nemlig betyde styrket fokus på cirkulær økonomi, da der vurderes, at 

CO2-reduktionspotentialet ved minimering af brugen af primære råmaterialer er 

meget højt, især ift. materialer som beton, stål og plast.  

 

På baggrund af det arbejde, som allerede gøres af Svanen indenfor cirkulær økonomi og 

bæredygtighed samt miljø- og klimasektorens forslag vedrørende implementering af Vi-

sion for Nordisk Ministerråd, anser ministerrådet således rekommandationen for op-

fyldt. 

 
  



 
 

3 / 3 

Udvalgets synspunkter 

Udvalget konstaterer med stor tilfredsstillelse at Ministerrådet er opmærksom på 

Svanemærkets potentialer indenfor cirkulær økonomi og bæredygtighed, og at mini-

sterrådet i indspillet til handlingsplanerne for implementering af Vision 2030 har 

fremlagt forslag om at udvide Svanemærket med flere produktområder på klimacen-

trale områder. Realiseres dette indspil, vurderer udvalget, at det vil være i fuld over-

ensstemmelse med Nordisk Råds rekommandation og anser den som færdigbehand-

let for rådets vedkommende. 
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