Möbelfakta i Offentliga
Anskaffelser
Möbelfakta er et unikt bærekraftsmerke for
møbler som tar hensyn til både kvalitet, miljø og
sosialt ansvar. Det er et generelt
referansesystem åpent for alle.
Möbelfakta Sverige AB eies av IVL Svenska
Miljöinstitutet (IVL) og Trä- och Möbelföretagen
(TMF). IVL er majoritetseier og garanterer
Möbelfaktas uavhengighet som et merkesystem

Möbelfakta er et miljømerke type 1 i henhold til
ISO 14024 og oppfyller alle krav til vilkårene
angitt i § 15-3 anskaffelsesforskriften.

MÖBELFAKTA - ET VERKTØY FOR BÅDE
OPPDRAGSGIVERE OG LEVERANDØR
Med støtte fra anskaffelsesloven (§8-6 og §15-3) gjelder det
at:

Møblene lever opp til
anerkjente europeiske og
internasjonale standarde

Miljø
Alle parter i
forsyningskjeden
der møblene og
komponentene er
produsert, følger FN
The Global Compact.

Strenge miljøkrav for
bestanddelene og det
ferdige produktet
sørger for minimal
innvirkning på både
produksjon og bruk.

• Möbelfakta er et miljømerke type 1 i henhold til ISO
14024 og oppfyller alle krav til vilkårene angitt i § 15-3
anskaffelsesforskriften,
• en oppdragsgiver som krever en bestemt merkeordning,
også skal godta andre merkeordninger som bekrefter at
varene oppfyller tilsvarende merkekrav, og
• det er mulig å bruke Möbelfakta i offentlige
anskaffelser for møbler - uavhengig av om
Möbelfakta er påkrevd eller ikke.
Hvis det kreves et annet miljømerke enn Möbelfakta i
anskaffelsen av møbler - kontakt oppdragsgiveren.

MILJÖMERKER SOM KRAVSPECIFIKASJON
Oppdragsgiveren kan i henhold til § 8-6 og § 15-3 i ny forskrift om offentlige anskaffelser kreve en bestemt
merkeordning som dokumentasjon for at varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene har
miljømessige, sosiale eller andre egenskaper som angitt i kravspesifikasjonene, tildelingskriteriene eller
kontraktsvilkårene
Oppdragsgiveren kan bare kreve en bestemt merkeordning dersom:
1. alle kravene for å få merket må ha ”tilknytning til leveransen” og
kravene må være ”egnet til å beskrive egenskapene” ved ytelsen som
skal anskaffes
2. kravene skal være basert på etterprøvbare og ikke-diskriminerende
kriterier
3. de er utviklet ved hjelp av en åpen og gjennomsiktig prosedyre der alle
relevante aktører, inkludert offentlige organer, forbrukere, partene i
arbeidslivet, produsenter, distributører og ikke-statlige organisasjoner,
kan delta
4. merkeordningen skal være tilgjengelig for alle interesserte, og
5. merkekravene skal være fastsatt av en tredjepart som
leverandøren/produsenten som søker om lisens selv ikke har
avgjørende innflytelse over

Oppdragsgiveren som krever en bestemt merkeordning, skal også godta
•
•

andre merkeordninger som bekrefter at varene, tjenestene eller byggeog anleggsarbeidene oppfyller tilsvarende merkekrav;
annen dokumentasjon for at merkekravene er oppfylt, dersom
leverandøren ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en
tilsvarende merkeordning innen fristen og dette ikke skyldes
leverandøren selv. Annen dokumentasjon kan blant annet være teknisk
dokumentasjon fra produsenten.

 Miljømerker type I (ISO 14024) som Möbelfakta, Svanen og EU
Ecolabel (EU Blomsten), anses å oppfylle betingelsene.
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 Krav 1-5 er oppfylt av Möbelfakta.

Referanser
Ny norsk forskrift for offentlige anskaffelser
https://www.anskaffelser.no
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