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Þingmannatillaga um úttekt á umhverfismerkingum í norrænum 
húsgagnaiðnaði 

Tillaga 

Framfaraflokkurinn leggur til að 

Norðurlandaráð beini 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 

Bakgrunnur 
Sífellt eru gerðar strangari umhverfiskröfur til framleiðsluvara í opinberum útboðum. 

Í mörgum norrænu landanna er heimilt að krefjast tiltekinna umhverfismerkinga. 

Þetta hefur vakið efasemdir hjá fulltrúum norræns húsgagnaiðnaðar sem telja að 

afleiðingarnar séu í raun að umhverfismerkingar stuðli að markaðseinokun og skekki 

samkeppnisstöðuna.  

Í bréfi til Norrænu ráðherranefndarinnar dagsettu 24. janúar 2018 hvetja fulltrúar 

sænsks, finnsks, norsks og dansks húsgagnaiðnaðar til að miðað sé við fleiri en eina 

umhverfismerkingu sem staðal. Í bréfinu er meðal annars bent á að það leiði til 

einokunaraðstöðu sé eitt merki tekið fram yfir önnur og að mörg fyrirtæki sem 

einbeita sér að sjálfbærri húsgagnaframleiðslu verði þar með útilokuð frá þátttöku í 

opinberum útboðum.  

Til er raunverulegt dæmi um þetta í Noregi. Samkvæmt samtökum 

húsgagnaframleiðenda innan Norsk Industri hafa mörg norsk sveitarfélög og fylki 

kosið að taka Svansmerkið fram yfir aðrar merkingar. Útboði sveitarfélagsins 

Kristiansund um ný skrifstofuhúsgögn fylgdi listi yfir umhverfismerkingar sem var 

raðað samkvæmt stigagjöf eftir því hve umhverfisvænar þær væru. Svansmerkið fékk 

flest stig en önnur umhverfisvottun sem húsgagnaframleiðendur telja að henti ekki 
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síður til að mæla umhverfisspor og tillit til umhverfisins fékk lága eða enga einkunn. 

Menn brugðust einkum við þegar í ljós kom að sveitarfélagið hafði 

umhverfismerkingarstofnunina Stiftelsen Miljømerking sem umhverfisráðunaut og 

ráðgjafa í útboðsferlinu en hún hefur umsjón með Svansmerkinu í Noregi. 

Sveitarfélagið Kristiansund fékk fjölda formlegra kvartana vegna umhverfisskilyrða 

þess og fjallað var um málið í fjölmiðlum (https://www.nrk.no/mr/nho-krev-

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

samtök atvinnulífsins í Noregi) skrifuðu í kjölfarið norska barna- og 

jafnréttismálaráðuneytinu og báðu um að þáttur Stiftelsens Miljømerking/Svansins í 

opinberum útboðum yrði kannaður nánar. NHO óskaði einnig eftir því að ráðuneytið 

sæi til þess að notkun umhverfismerkinga leiddi ekki til mismununar á 

samkeppnismarkaði.   

Kröfur um umhverfismerkingar snerta einnig verslun og viðskipti. Norrænir 

húsgagnaframleiðendur eru háðir opnum markaði þar sem 57 prósent 

framleiðslunnar eru flutt út. Norðurlönd eru samanlagt sjöundi stærsti 

húsgagnaútflytjandi heims með vörur sem njóta mikillar viðurkenningar og eru hvað 

snertir umhverfi og sjálfbærni í fararbroddi í heiminum. Sé mismunandi vottun í 

náðinni hjá hinum ýmsu norrænu þjóðum torveldar það viðskipti innan 

Norðurlandanna. Auk þess hafa evrópsk lönd og Bandaríkin, sem eru mikilvægir 

útflutningsmarkaðir fyrir norræn húsgögn, sín eigin umhverfismerki. Taki Norðurlönd 

í æ ríkara mæli eitt merki fram yfir önnur munu önnur lönd álíta það verndarstefnu og 

gera gagnstæðar kröfur um eigin merkingar.  

Þetta lýtur einnig að kostnaði. Mörg fyrirtæki segjast hafa lagt áherslu á 

umhverfismerkingar sem eru viðurkenndar í starfsgreininni en nú sé annarra 

merkinga gjarnan krafist í opinberum útboðum. Fyrir lítil fyrirtæki getur verið 

íþyngjandi að bæta við sig tiltölulega dýrri umhverfisvottun eins og til dæmis 

Svaninum auk annarra umhverfismerkinga. Enn verra yrði ef þau þyrftu að hafa eina 

samsetningu umhverfismerkinga á einum markaði en aðra samsetningu á öðrum 

markaði.  
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