Svanen vill ha snabbfil för smala produkter
För att inte innovativa företagare ska tröttna på att vänta på att få sina
spetsprodukter miljömärkta med Svanen testar SIS Miljömärkning en ny
modell. Den kommer, om den faller väl ut, att göra processen enklare och
snabbare.
Av Anne Nilsson, Miljörapporten nr 9/2002
I dag tar det normalt 18 månader, men i värsta fall ända upp till tre år, att ta fram
Svanen-kriterier för nya produktgrupper. Det är en alldeles för lång tid för till
exempel småföretagare som utvecklat en nischprodukt där det saknas kriterier. De
tröttnar helt enkelt på att vänta. SIS Miljömärkning, som administrerar
miljömärkningen Svanen, försöker nu tillmötesgå denna grupp av företagare. Med en
ny modell försöker man korta ned tiden till bara sex månader.
– Fram till i början av oktober kommer SIS att arbeta fram ett antal pilotfall för att se
hur ett sådant system skulle kunna se ut, säger Ragnar Unge, vd för SIS
Miljömärkning.
Systemet kommer sedan att presenteras på ett möte i oktober med den Nordiska
Miljömärkningsnämnden, som slutligen avgör om man ska arbeta vidare med det.
Idén bygger på att det ansökande företaget till stor del tar fram mycket av
informationen själv, såsom livscykelanalys, miljövinst med produkten och jämförelse
med redan existerande produkter.
Informationen skickas därefter in till SIS där den bedöms av en panel som har
bransch- och/eller miljökunskaper. Panelens uppgift är dels att undersöka om
produkten platsar att miljömärkas med Svanen, dels att utforma ett antal kriterier för
produkten om den godtas. Förslaget till kriteriedokument läggs därefter ut, som alla
övriga kriteriedokument, på SIS hemsida för synpunkter. Efter eventuella revideringar
av kriteriedokumentet har en ny produktgrupp skapats.
Enligt Ragnar Unge har idén mottagits positivt av de nationella nämnderna från de
fem nordiska länderna som ingår i miljömärkningen Svanen.
Men han säger också att det finns en oro inom SIS för att märkningens trovärdighet
skulle minska om bedömningen förenklades.
– Vi måste göra detta seriöst, annars måste vi lägga ned projektet. SIS trovärdighet får
inte rubbas, säger han.

