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Medlemsforslag 
om gjennomgang av miljømerkeordningene for nordisk møbelindustri  

Forslag 

Fremskrittspartiet foreslår at 

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 

Bakgrunn 
Det stilles stadig strengere miljøkrav til produktene i offentlige anbud. I flere nordiske 

land er det åpnet opp for å stille krav om spesifikke miljømerker. Dette har vakt reak-

sjoner blant representanter for nordisk møbelindustri, fordi de mener det i praksis fører 

til at miljømerker arbeider for å opprette markedsmonopol og at det er konkurran-

sevridende.  

I et brev til Nordisk Ministerråd datert 24. januar 2018 oppfordrer representanter for 

svensk, finsk, norsk og dansk møbelindustri derfor til at man i offentlige anskaffelser 

ikke bare forholder seg til ett miljømerke som standard. I brevet påpekes det blant an-

net at favorisering av ett merke fører til en monopolsituasjon, og at mange bedrifter 

som er opptatt av å produsere bærekraftige møbler dermed utestenges fra å delta i of-

fentlige anbud.  

Et konkret eksempel på dette finnes i Norge. Ifølge Norsk Industris bransjeforening for 

møbelindustrien har flere norske kommuner og fylkeskommuner valgt å favorisere 

Svanemerket. Anbudet til Kristiansund kommune for nye kontormøbler inkluderte en 

liste over miljømerker som var poengmessig rangert etter miljøvennlighet. Svanemer-

ket fikk høyest score, mens andre miljøordninger som møbelbransjen mener er vel så 

egnet til å måle produkters miljøfotavtrykk og klimavennlighet, fikk lav eller ingen sco-
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re. Det vakte særlig reaksjoner da det ble kjent at kommunen benyttet Stiftelsen Mil-

jømerking – forvalteren av Svanemerket i Norge – som miljøkonsulent og rådgiver i 

anbudsprosessen. Kristiansund kommune fikk en rekke formelle klager på miljøkrave-

ne som ble stilt, og saken ble omtalt i media (https://www.nrk.no/mr/nho-krev-

opprydding-i-nye-miljokrav-1.13732460). NHO (Næringslivets Hovedorganisasjonen) 

skrev i etterkant et brev til det norske Barne- og likestillingsdepartementet der det ble 

bedt om at Stiftelsen Miljømerking/Svanens rolle i offentlige anbudsprosesser ses 

nærmere på. NHO ba også departementet påse at praktisering av miljømerker ikke 

skaper konkurranse på ulike vilkår.   

Krav om miljømerking har også et handelsaspekt. Nordiske møbelprodusenter er av-

hengige av et åpent marked, ettersom 57 prosent av produksjonen eksporteres. Nor-

den er samlet den syvende største eksportøren av møbler i verden, produkter som er 

svært anerkjente og som er verdensledende på miljø og bærekraft. Dersom ulike mer-

keordninger favoriseres i de ulike nordiske landene, vanskeliggjøres handel internt i 

Norden. I tillegg har land i Europa og USA, som er viktige eksportmarkeder for nordis-

ke møbler, sine egne nasjonale miljømerker. Dersom man i Norden i økende grad favo-

riserer ett merke, vil andre land kunne oppfatte dette som proteksjonisme og stille 

motkrav om egne merker.  

Dette har også en kostnadsside. Mange bedrifter oppgir at de har satset på miljømer-

ker som er anerkjente i bransjen, mens det gjerne er andre merker som nå kreves i of-

fentlige anbud. Et forholdsvis dyr merkeordning som for eksempel Svanen kan være 

krevende å ha for en liten bedrift i tillegg til andre miljømerker. Desto mer utfordrende 

vil det være hvis man er avhengig av å ha én kombinasjon av miljømerker i ett marked, 

og en annen kombinasjon i et annet marked.  
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