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Norsk Industri Designindustrien

Todelt forening med 
samme styre, ledelse 
og medlemmer

medlemsbedrifter -
velger styre på 
årsmøtet

127 MEDLEMMER INNEN:

• Møbel privatmarked
• Møbel kontraktmarked
• Underleverandører
• Teknologi
• Tekstil
• Glass/porselen
• Belysning
• Varme
• Sport/fritid
• Byggevarer
• Annet





Prosjekt: Ledende på miljø og kvalitet

Teknisk komite

EPD -prosjekt Møbelfakta Innkjøpsveileder

Speilkomite 
SN/K019 Møbler

Teknisk komite 
EFIC

Prosjektleder

Bransjesjef

Bransjestyret 
Norsk Industri 

Designindustrien• Mål: Styrke konkurransekraften til norsk møbel- og 
interiørindustri innen miljø, kvalitet og tilhørende områder

• 25 medlemsbedrifter deltar til nå og antallet er stigende
• Tilgang til rådgivning innen miljø- og kvalitetsrelaterte tema
• Fagdager og temamøter hvor aktuelle bransjesaker blir 

presentert og diskutert 
• Utadrettet virksomhet
• Bransjen får økt kapasitet gjennom nye fora, samt 

styrking av eksisterende ordninger og verktøy



• Re-oppnevnt etter ca. 15 års "dvale" i 2016
• Tekniske kvalitetsstandarder for møbler, tekstiler, dun og fjær
• Dekker over 100 ulike standarder
• Medlemmer: Flokk, Stokke, Nordic Form, Ekornes, Vestre, 

Nordic Comfort Products, Aarsland, Peter Opsvik, 
Møbellaboratoriet, Svanemerket, Veterinærinstituttet, NOAH

• Følger og påvirker endringer i eksisterende standarder
• Følger og påvirker utviklingen av nye stander
• Viktig faglig bransjenettverk som gir den oversikt og 

kontinuitet vi er avhengige av
• Finansieres gjennom Ledende på miljø og kvalitet-prosjektet
• Faglig ansvarlig: Martine L. Drevvatne
• Komiteleder: Are Lyubråten

Speilkomite SN/K019 møbler, Standard Norge



Komiteens mandat (utdrag):
Komiteen skal følge arbeidet innenfor møbler, tekstiler, dun og fjær i:
• CEN/TC 207 Furniture
• CEN/TC 364 High chairs
• CEN/TC 443 Feather and down
• ISO/TC 136 Furniture
Komiteen skal:
• støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper 
• avgjøre hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt i de nevnte ISO- og CEN-komiteene 
• derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter
• vurdere om det er ytterligere komiteer i CEN og ISO som er relevant å følge
• utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standardene som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av 

standardene til norsk, derunder bidra med norsk terminologi
• vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området 
• foreslå revisjon eller tilbaketrekking av Norsk Standard på området
• bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
• koordinere norske synspunkt i det nordiske arbeidet på området møbler

Speilkomite SN/K019 møbler, Standard Norge



Sverige: SIS / TK 391 Möbler



CEN/TC 207/WG 1 Requirements for domestic furniture

CEN/TC 207/WG 2 Requirements for children’s and nursery furniture

CEN/TC 207/WG 3 Office furniture

CEN/TC 207/WG 4 Requirements for Outdoor furniture

CEN/TC 207/WG 5 Requirements for non domestic furniture

CEN/TC 207/WG 6 Requirements for educational furniture

CEN/TC 207/WG 7 Requirements and test methods for furniture surfaces

CEN/TC 207/WG 8 Requirements and test methods for hardware for furniture

CEN/TC 207/WG 9 Test methods

CEN/TC 207 Furniture 



ISO/TC 136/WG 1 Chairs - Methods of test

ISO/TC 136/WG 2 Tables - Methods of test

ISO/TC 136/WG 3 Storage units - Test methods for determination of strength and durability

ISO/TC 136/WG 4 Beds - Methods of test

ISO/TC 136/WG 5 Kitchen furniture co-ordinating sizes

ISO/TC 136/WG 6 Children's and nursery furniture

ISO/TC 136 Furniture



CEN/TC 207
26th Plenary Meeting, Berlin, 30th May 2017
DIN Deutsches Institut für Normung



Eksempler på saker fra møtet



Skandinavisk samarbeid(?)



Hva står i standardene?







• Kvalitetstesting av møbler
- europeiske og internasjonale kvalitetsstandarder

• Internt miljøstyringssystem for bedriften:
- ISO14001 - internasjonal standard, eller
- Miljøfyrtårn - norsk standard

• Miljødokumentasjon av produktet:
- EPD - internasjonal standard, eller
- Svanemerket - nordisk standard

Møbelfakta, innhold pr. i dag



• Benyttes i salgs- og reklamasjonssammenheng
• Benyttes i produsentens kvalitetssystem

Møbelfakta



Europeiske (EN) og internasjonale (ISO) krav
Offentlig miljø, kontor, skolemiljø, hjemmemiljø

Tekniske kvalitetskrav

• Bord
• Kontorbord/arbeidsbord
• Kontorstoler/arbeidsstoler
• Sittemøbler
• Skolebord og -stoler (barnemøbler) 
• Høye barnestoler (barnemøbler)
• Oppbevaringsmøbler
• Knaggrekker
• Senger og madrasser
• Flere nye kategorier kommer…

• Mål og funksjon/ergonomi
• Styrke og holdbarhet
• Stabilitet og sikkerhet
• Overflate
• Tekstil
• Brann







• Enkeltprodukt
• Produktfamilie/-serie
• (Kolleksjon)

5 års gyldighetstid





• Åpen reol
• Slagdør
• Sjalusidør
• Skyvedør
• Ulike skuffer
• Tidsskrifthyller
• Tilbehør

Representative utvalg for godkjenning av produktfamilie/serie

9 stk testrapporter
+1 stk assessment

=

seriesertifikat







• Eneste uavhengige akkrediterte møbellab. i Norge
• Viktig kunnskapsmiljø for hele den norske bransjen
• Kostbare tester sammenliknet med noen utenlandske 

laboratorier, MEN korte test-tider og rask service

• Testing av ferdige produkter
• Bidrar i produktutviklingsprosjekter
• Rådgivningsvirksomhet

NS-EN ISO/IEC 17025:2017 
Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse

Møbellaboratoriet AS, Sykkylven

• Tekstiler 
• Hud 
• Stoler 
• Bord 
• Oppbevaring 
• Senger og 

madrasser 
• Kjøkken og bad 
• Antennelighet/brann
• Spesialtester 









• Møbel- og interiørindustriens eget initiativ fordi noe slikt til nå har manglet fra 
offentlig hold

• Styrker det faglige grunnlaget for innkjøp. Forslag til hvilke krav som bør stilles 
• Lett å bruke: gir konkrete og ferdig formulerte tekster til anbuds-konkurransen 
• Europeiske og internasjonale krav til kvalitet. Konkrete krav til ulike miljøaspekter
• Grunnleggende krav de fleste kan tilfredsstille. Også seriøse "Kina-leverandører". 

De useriøse blir her sjaltet ut
• Med i utviklingen: innkjøpere, produsenter, eksperter innen kvalitet, klima og miljø, 

sosialt ansvar og offentlige anskaffelsesregler/jus
• Benyttes av mange (uten promotering): Scenario Interiørarkitekter, Asplan Viak, 

Link Arkitekter, iArk, CADI int. ark., NAV, Bufdir, Helse Vest, St. Olav, m.fl. 
• Arbeid pågår med ny versjon, som utvides med madrasser, lydabsorbenter og 

utemøbler, revisjon av samfunnsansvar, ny kjemikalieliste, nytt om sirkulær 
økonomi og forslag til anbudsvekting, mht. miljø

• Vurderes mot bl. a. svensk Möbelfakta, dansk Møbelkontrol, danske og svenske 
myndigheter, Svane-krav etc.

Innkjøpsveileder



ifuaeifugapif



Cesar-stolen, innkjøpt av XXXXXXXXXXX

"Kina-stolen" kostet 500,- mindre i innkjøp enn tilsvarende alternativ fra 
Flokk (Håg) m. fl.

Flokk og andre: 
• Miljø- og kvalitetsdokumentasjon 
• 10 års reklamasjonstid
• Serviceapparat, reservedeler osv.

«One-man-shop»: 
• Intet

Eksempel, ikke til etterfølgelse!





• Internasjonal: iht. ISO 14025 Environmental Labels and Declarations, Type III
• Lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) 
• EPD-en gir konkrete tall for miljøbelastningene
• Designindustriens EPD-generator for kartlegging og simulering
• Norge: verdensledende på møbel-EPD

EPD: Environmental Product Declaration

Side 2:



Møbler som har miljø- og/eller kvalitetsdokumentasjon vil i mange tilfeller være dyrere i 
innkjøpsøyeblikket enn møbler som ikke har samme dokumentasjon, men blir likevel billigere på 
sikt.

Prisen skyldes blant annet:
• Materialbruk av høyere kvalitet 
• Kvalitetstesting ved akkreditert testlaboratorium
• Ekstra kostnader ved mer miljøvennlig produksjon, transport, emballasje og gjenvinning osv.
• Miljødokumentasjon og miljøsertifisering 

Miljø- og kvalitetstestede møbler vil være utstyrt med dokumentasjon som viser at de 
tilfredsstiller gjeldende krav til miljø og kvalitet etter nasjonale- og/eller internasjonale standarder. 
Disse produktene tåler tiltenkt bruk, varer lengre og er dermed et miljøvennlig og 
kostnadseffektivt valg.

Pris vs. miljø og kvalitet





TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 

Are Lyubråten, prosjektleder miljø og kvalitet , Norsk Industri – Designindustrien

959 12 786
are.lyubraten@norskindustri.no
www.norskindustri.no
www.norskindustri.no/bransjer/mobelinterior/
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