Til høringspartnerne

Den 11. februar 6. april 2020
CHB

Høringsforslag til generation 5 af kriterier for Svanemærkning af Møbler og inventar
Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til
kriterier for Svanemærkning af Møbler og inventar. Dine kommentarer er vigtige, når
forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn (DMN) og efterfølgende i det
nordiske miljømærkenævn (NMN).
Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 17. april 3. juni 2020.
Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson
i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk. Du finder forslaget på
vores hjemmeside under ”Høringer på Svanen”.
Dialogmøde
I forbindelse med høringen afholder Miljømærkning Danmark et dialogmøde, hvor du får
præsenteret forslaget og har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Dette møde
afholdes den 4. marts 2020, fra kl. 10.00 til 13.00 (inkl. en afsluttende sandwich). Tilmelding
kan ske via dette link.
Største ændringer
Fokus i de reviderede kriterier er på klima og cirkulær økonomi. De vigtigste ændringer, der
foreslås i revisionen, er følgende:
• Strukturen i kriterierne er omarbejdet, så kravene til hvert enkelt materiale (inkl.
kravene til kemikalier) er samlet i hvert sit kapitel.
• Kriterierne er udvidet med materialerne papir og yderligere fornybare råvarer som
dun, fjer, halm og lign. Kriterierne skal også inkludere materialerne natursten og
stenkomposit baseret på kriterierne for EU-Blomsten for området ”Hard coverings”.
Disse kriterier er p.t. under revision i EU-Blomsten, men forventes vedtaget inden
vedtagelsen af Nordisk Miljømærknings kriterier for møbler og inventar.
• Der stilles et overordnet krav til andel fornybare/genanvendte/genbrugte materialer i
produktet.
• Kravet til genanvendt metal er skærpet ved, at andelen skal være minimum 70 vægt% og at kravet gælder, såfremt metal indgår med 30 vægt-% eller derover i
produktet. Der stilles også tydeligere krav til sporbarhed i leverandørkæden.
• Der stilles flere og mere omfattende kemikaliekrav.
• Emissionskravene til opskummede materialer til polstring er skærpede.
• Der stilles flere nye krav relateret til cirkulære aspekter, fx at komponenterne i møblet
skal kunne separeres fra hinanden samt garantikrav.
• Modellen for krav til tekstiler og skind/læder er ændret, og kravene er generelt
skærpede. Blandt andet stilles der nye krav til fiberproduktion for tekstiler samt krav
til skind og læder, der anvendes som yderste lag på fx sofaer, stole og madrasser.
De vigtigste ændringer er beskrevet (på norsk) i bilag 1.

Hvem kan afgive høringssvar?
Alle personer, virksomheder og institutioner, som er interesserede i at være med til at
udvikle kriterierne for Svanemærkning af Møbler og indretninger, kan afgive kommentarer.
Vi beder dig sprede informationen om høringen til de, som kunne have interesse i forslaget.
Videre proces
Når høringen er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive gennemgået og vurderet. På
baggrund heraf vil der blive udarbejdet et revideret forslag til kriterier, som skal behandles i
det danske miljømærkenævn og de øvrige nationale nævn. På basis heraf beslutter Nordisk
Miljømærkenævn (NMN) de endelige kriterier. Som en del af beslutningsgrundlaget for
beslutningen i NMN udarbejdes en høringssammenstilling, der indeholder alle indkomne
høringssvar sammen med NMNs kommentarer til disse. Sammenstillingen vil være offentlig
tilgængelig på ecolabel.dk.
Vi ser frem til at modtage dine kommentarer senest den 17. april 3. juni 2020.
Med venlig hilsen
Miljømærkning Danmark
Lisbeth Engel Hansen
Kriteriechef

