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Type 1 miljømerker stiller helhetlige krav – i et 
livssyklusperspektiv  
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Bredde i produkter og tjenester
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Hvorfor er bruk av merker 
effektivt og forenklende?

• Innkjøper slipper å utvikle egne 
miljøkrav 

• Mindre evalueringsbyrde 

• Innkjøper får tredjeparts miljøgaranti

• Forutsigbarhet gjennom standardisering

Forskrift om offentlige innkjøp 
§ 15-3 Merkeordninger

(EU direktiv anskaffelser 2014/24 § 43)



Verktøy for miljøkrav i 
anskaffelser



https://svanemerket.no/gronne-anskaffelser/miljokrav-til-anskaffelser/

Verktøy for grønne anskaffelser ved bruk av merkeordninger
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11 Energiforbruk 
ES 25%

Mat og drikke 
ØM 25%

Emisjoner 
GG 25%

Skogbruk 
FSC/PEFC 25%

Alle fire faser/tema
100%
En av fire faser: 
25%
Ett av fire miljøtema: 
25%

http://www.gronnhverdag.no/nor/Miljoemerker/Ekte-miljoemerker/Blaa-Engel


Lekeapparater - klimaeffekt

• Bergen kommune varslet 
svanekrav 

• Søve og Norsk Hydro drev 
innovasjon 

• 250 svanemerkede produkter 
med resirkulert aluminium

• 100 tonn jomfruelig aluminium 
erstattet med resirkulert 
aluminium 

• 95% besparelse på 
energiforbruk= klimaeffekt
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Miljømerker i møbelanbud, kilde: DFØ





HVA 
SPARER 

VI?

Klimaeffekter ved svanemerkede møbler
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Formålsbygg

Sydskogen skole: 
Klimagassreduksjon på 56 %

Torvbråten skole
Klimagassreduksjon på 60 %
• Bruk av massivtre i bærende elementer
• Avfallsmengden 17,4 kg/m2 
• Sorteringsgraden er 97,2 %. 
• Under 1,85 kg gipsavfall per m2 nybygg 
• 95 % fossilfri anleggsplass. 



Klimakrav som ikke inneholder ordet CO2 
eller sirkulære krav som ikke inneholder ordet sirkulær
Bruk av sertifisert treråvare

= bevare regnskog og sikrer verdifull skog
Bruk av resirkulert metall og plast 

= ressurseffektivt, sparer ny produksjon
Redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer 

= miljøfarlige stoffer hemmer plantevekst og CO2 opptak,  
og de forstyrrer gjenvinning i renseanlegg

Holdbarhet og slitestyrke 
= god kvalitet betyr øket levetid og mindre behov for  

nyproduksjon
Mulighet for gjenvinning ved endt brukstid 

= ressursbesparende og mindre behov for nyproduksjon
Doseringssystemer 

= minsker overforbruk, transportbelastning
Minimere emballasje

= minsker ressursforbruk og transportbelastning
Energikrav i produksjon av papir og tre

= direkte klimarelatert



«Universitetet i Bergen skal bli klimanøytralt i 2030.
Som ledd i det skal blant mye annet alt av kontormateriell være 
miljømerket med Svanemerket eller tilsvarende miljømerke».
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