Möbelfakta i henhold til Anskaffelsesforskriften - FOA
Generelt vises det til www.mobelfakta.se og lisensvilkår angående Möbelfakta tilgjengelig på
www.mobelfakta.se.
Möbelfakta er et miljømerke type 1 i henhold til ISO 14024 og oppfyller alle krav til vilkårene angitt i
Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften).

Möbelfakta
Produkter som kan merkes med Möbelfakta
Möbelfakta er et miljø- og bærekraftsmerke for
møbelkategoriene og brukermiljøene som
dekkes av Möbelfaktas krav. Möbelfaktas krav er
delt inn i kvalitet, miljø og sosialt ansvar.
Kvalitetskrav
Möbelfaktas kvalitetskrav er basert på anerkjent
europeisk og internasjonale standarder rettet
mot å sikre møbler styrke, funksjon og sikkerhet
og møtes krav til slitestyrke. Møblene er testet
på akkrediterte testinstitutter.
Miljøkrav
Möbelfakta stiller strenge miljøkrav til
komponentene og det ferdige produktet.
Oppfyller høye krav til kjemisk innhold, utslipp,
bærekraftig skogbruk og minimal innvirkning på
både mennesker og miljø. Kravene til de ferdige
møblene inkluderer merking og sporbarhet,
vedlikehold og produktinformasjon,
reservedeler, resirkulering samt emballasje.
Svenske anskaffelsesmyndighetens
(Upphandlingsmyndighetens) kriterier for
møbler er grunnlaget for Möbelfaktas miljøkrav.
Krav for sosialt ansvar
Kravene for å ta samfunnsansvar er basert på
FNs etiske retningslinjer The Global Compact.
Møbelprodusenten har kontroll over sin egen
virksomhet og kartlegger og gjennomfører
risikoanalyser av underleverandørene. Dette er
for å sikre at de sosiale kravene er oppfylt der
møblene og komponentene er produsert.

Lisens og kontroll
Lisensinnehaveren har rett til å bruke
Möbelfakta-merket på sine produkter og
markedsførings- og informasjonsmateriell:
- etter godkjenning av møbeldeklarasjonen,
- sertifikat er utstedt for produktet, og
- lisensinnehaver har betalt årsavgiften og
deklarasjonsgebyret for produktet.
For at et produkt skal bli godkjent av
Möbelfakta, må alle kravene være oppfylt.
I forbindelse med tildelingen av lisensen
kontrollerer Möbelfakta på stedet at kravene
oppfylles. Ved kontrollen skal man kunne
fremvise materiale for beregninger, originale
kopier av fremsendte sertifikater, testresultater
og lignende, som viser at kravene oppfylles.
Tilfeldige kontroller utføres med intervaller på
ikke mer enn 2,5 år, hos selskapet og gjennom
dokumentgjennomgang.
Möbelfakta bruker en uavhengig
tredjepartsrevisor for revisjon og godkjenning
av produkter.
Statistikk og relevans
I 2020 vil 55 selskaper fra Norden og Europa
være koblet til Möbelfakta med over 1000
godkjente møbler eller møbelserier.
Produktkatalog er tilgjengelig på
www.mobelfakta.se
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Möbelfakta for bruk som merkeordning i offentlige anskaffelser
Möbelfakta er et miljømerke type 1 i henhold til ISO 14024 og oppfyller alle krav til vilkårene angitt i
§15-3 a)-e) anskaffelsesforskriften (merkeordninger).

§ 15-3 a)

Samtlige merkekrav har tilknytning til leveransen og er egnet til å beskrive egenskapene ved varene,
tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som oppdragsgiveren skal anskaffe. Merkekravene kan
likevel omfatte faktorer i leveransens livssyklus som nevnt i § 15-1 annet ledd enten de påvirker varenes,
tjenestenes eller bygge- og anleggsarbeidenes egenskaper eller ikke,
Møbelfakta er et miljømerke for møbler med krav knyttet til anskaffelse av møbler. Møbelfakta kan bare
brukes til møbelkategoriene og brukermiljøene som dekkes av kravkriteriene.
Brukermiljøene
• Hjemmemiljø, inkludert kjøkken og
bad
• Offentlig miljø
• Kontormiljø
• Skolemiljø
• Utemiljø

Produkt kategorier:
• Sittemøbler
• Bord
• Oppbevaringsmøbler/ kjøkken
• Skjermvegger
• Senger og madrasse
• Køyesenger / høye senger
• Høye barnestoler
• Lydabsorbenter
• Tavler for undervisningsinstitusjoner

Möbelfakta er delt inn i kvalitet, miljø og sosialt ansvar:
•

Kvalitetskravene er basert på og verifisert i henhold til primært EN-standarder (i individuelle tilfeller
der det ikke er noen EN-standard, vises det til ISO eller SS). Møbelfakta krever at de enkelte møblene
må testes i et akkreditert laboratorium med tanke på sikkerhet / funksjon, mens det for noen andre
kvalitetskrav som ikke gjelder sikkerhet, for eksempel, er et firmalaboratorium tilstrekkelig forutsatt at
de har tilstrekkelig kompetanse.

•

Miljøkravene er harmonisert med det svenske anskaffelsesmyndighetens krav til offentlige
anskaffelser av møbler. Kravene må oppfylles for det spesifikke møbelet som er merket og
inkluderer:
o Tre og trebaserte materialer
o Tekstil og lær
o Plast
o Stoppmaterialer
o Overflatebehandling
o Lim
o Metall
o SVHC

•

Sosiale krav stilles og må oppfylles av møbelfirmaet som produserer / monterer møblene og av
underleverandørene som leverer komponenter / innsatsvarer til de spesifikke møblene som er
merket.
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§ 15-3 b)

Merkekravene er basert på etterprøvbare og ikke-diskriminerende kriterier,
Alle krav i Möbelfakta er i dag basert på eksterne partiers kriterier. Möbelfakta samler inn og utarbeider
krav basert på disse eksterne partenes kriterier / krav. Disse eksterne partiene har høy troverdighet og
integritet.
• Kvalitetskrav er basert på standarder, primært EN og individuelle ISO- eller SS-standarder.
• Miljøkravene er basert på det svenske anskaffelsesmyndighetens krav til møbler
• Sosiale krav er basert på FNs Code of Conduct Global Compact.

§ 15-3 c)

Merkeordningen er utviklet i en åpen og transparent prosedyre hvor alle relevante interessenter kan
delta
Kriteriene som Möbelfaktas krav bygger på, er utviklet i hver parts prosess for utvikling av kriterier eller
gjennom Möbelfaktas kriterieråd.
Möbelfaktas kriterieråd er et organ for utvikling av Möbelfaktas krav. Dette kriterierådet inkluderer
parter fra myndigheter, interessegrupper, bransjeorganisasjoner, forskningsinstitutter og
møbelindustrien. Kriterierådet utvikler kriteriene i samsvar med standarden ISO 14024, som betyr at
produktene oppfyller miljøkrav som er satt av en uavhengig tredjepart, at kravene skjerpes kontinuerlig
og at de utvikles ut fra et livssyklusperspektiv.

§ 15-3 d)

Merkeordningen er tilgjengelig for alle interesserte parter og
Alle møbelprodusenter kan bruke Möbelfakta forutsatt at de har tatt et kurs for å bruke Möbelfakta,
betalt relevante avgifter og är eier av de immaterielle rettighetene til møblene de ønsker å merke. All
informasjon om Möbelfakta inkludert kravspesifikasjon er fritt tilgjengelig på www.mobelfakta.se.
Informasjon finnes tilgjengelig på flere språk på www.mobelfakta.se.

§ 15-3 e)

Merkekravene er fastsatt av en tredjepart som leverandøren som søker om merkeordningen, ikke utøver
bestemmende innflytelse over.
Möbelfaktas styre er ansvarlig for innholdet i Möbelfakta. Kriterier er etablert av Möbelfakta Sverige AB,
som eies av IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) og Trä- och Möbelföretagen (TMF). IVL er majoritetseier og
garanterer Möbelfaktas uavhengighet som et merkesystem.
IVL Svenska Miljöinstitutet er et uavhengig, ideelt miljøforskningsinstitutt som eies av en stiftelse felles
grunnlagt av staten og næringslivet. Siden 1966 har IVL jobbet med anvendt forskning for å finne løsninger
på miljøproblemer, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. IVL forsker og bestiller aktiviteter i hele
miljøområdet. I dag jobber rundt 300 personer hos IVL.
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