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för Nordisk Ministerråds Integrerat Produkt Policy grupp 

(NMRIPP-gruppen) 2004 
 

1 SAMMANFATTNING 
Under år 2004 kommer NMRIPP-gruppen att fokusera starkt på problemställningar relaterade 
till förväntningarna som framkom vid toppmötet i Johannesburg om en 10-årig ram av 
program för hållbar produktion och konsumtion (HPK). Detta med hänsyn till EU-
meddelandet om Integrerat Produkt Policy (IPP). Som ett led i detta planerar gruppen att bidra 
aktivt till det europeiska regionala mötet som planeras under år 2004. Som en förberedning 
för detta överväger gruppen att utarbeta ett utkast med rekommendationer till en idékatalog 
för nationala och regionala HPK-program. Samtidigt innebär detta en uppföljning av mål 12.1 
och 12.5 i Det Nordiska handlingsprogrammet för miljösamarbetet för 2001-2004 (MHP), 
(jfr. punkt 2), samt ett bidrag till revidering av den Nordiska strategin för hållbar utveckling 
(BU-strategin). 
 
I arbetet med hållbar produktion och konsumtion kommer NMRIPP-gruppen främst att 
fokusera på policyrelaterade problemställningar samt åtgärder som är av förebyggande 
karaktär.  PA-gruppen kommer antagligen att ha en ledande roll när det gäller direkt 
miljörelaterade och tekniska frågor. De två grupperna kommer att ha ett nära samarbete m.h.t. 
detta.   
 
NMRIPP-gruppen planerar aktivitet för att indra innovationsaspektet i utformningen av 
miljöpolitiken, och därmed att bidra till en fortsatt utveckling av EU’s miljöpolitik. Här 
hänvisas det till EU-toppmöten i Göteborg och det senaste mötet i Bryssel, våren 2003. 
Gruppen tycker att Norden har bra förutsättningar för att ha en ledande roll m.h.t. detta. 
 
NMRIPP-gruppen och temagrupperna avser att agera mer proaktivt och systematiskt för att 
kunna få in mer relevanta och bättre genomarbetade projektidéer än tidigare år. En tanke som 
ska utvecklas ytterligare är att i de olika länderna arbeta aktivare för att mobilisera aktörer för 
att utarbeta projektförslag. En särskild aktivitet kring detta planeras till början av år 2004. 
Viktiga basdokument i en sådan aktivitet är BU-strategin och MHP.  
 

2 UPPFYLLELSE AV MHP’S MÅL, AKTIVITETER OCH 
FÖRVÄNTADE RESULTAT 

NMRIPP-gruppens arbete tar utgångspunkt i gruppens mandat, i gruppens handlingsplan för 
2002-2004 och i det Nordiska handlingsprogrammet för miljösamarbetet för 2001-2004 
(MHP). I MHP lägger NMRIPP-gruppen störst vikt på insatsområdet ”Produktorienterad 
miljöstrategi” (Avsnitt 12). Den övergripande målsättningen för området är att minska de 
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negativa effekterna på miljö och hälsa från varor och tjänster genom hela livscykeln, samt 
främja effektiv användning av resurser. Inom detta område arbetar NMRIPP-gruppen främst 
med uppföljning av mål 12.1 och 12.5: 
 
12.1 Få en ledende international rolle inden for udvikling af en produktorienteret 

miljøstrategi, herunder fremme af ressourceeffektivitet, miljøvenlig produktion og 
udnyttelsen af fornybare fremfor ikke fornybare ressourcer. 

12.5  Fremme markedet af renere produkter. 
 

3 GRUPPENS KONKRETA AKTIVITETER SOM SKA FÖRELÄGGAS 
ÄK-M OCH MR-M 

I arbetsprogrammet finns det ett initiativ som kommit in på uppdrag av ÄK-M/MR-M, d.v.s. 
deltagande i ett förprojekt kring Gröna marknader och renare teknologier som föreslagits, (jfr. 
punkt 4.4 i tabell 1).  Detta kommer antagligen i så fall att finansieras av BU-puljen. 
 

4 GRUPPENS KONKRETA INSPEL TILL INTERNATIONELLA 
FÖRHANDLINGAR 

Resultaten av NMRIPP-gruppens planerade projekt och aktiviteter under år 2004 kommer att 
användas vid internationella förhandlingar och möten. Detta gäller särskilt konferensen om 
information som verktyg för att ändra konsumentbeteenden, vilken kommer att hållas i början 
av 2004, (projektet startades under 2003). Syftet med konferensen är bl.a. att bidra till en 
integrerad produktpolicy på gemenskapsnivå. Arbetet med nordiskt bidrag till ett europeiskt 
möte om hållbar produktion och konsumtion, (jfr. punkt 3.1 i tabell 1) är ett annat exempel på 
gruppens inspel till internationella förhandlingar. Gruppens arbete med kopplingen mellan 
innovation och miljöaspekter, (jfr. punkt 4 i tabell 1) förväntas också vara ett viktigt bidrag 
till politikutformning på EU-nivå. Vidare avser gruppen att bidra till kommissionens arbete 
med handlingsplan för miljöteknik/Environmental Technology Action Plan (ETAP). Det kan 
innebära koordination av nordiska ståndpunkter, kopplingar genom projekt kring 
produktinovation, projekt i närområden m m. 
 

5 INFORMATIONSVERKSAMHET 
NMRIPP-gruppen lägger vikt på att kunskap och resultat från gruppens aktiviteter sprids till 
relevanta målgrupper på ett så effektivt sätt som möjligt. Under år 2004 kommer gruppens 
informationsaktivitet att vara som vanligt, bl.a. i form av publicering av relevanta resultat i 
TemaNord-rapporter och i form av konferenser och seminarier. Dessutom finns det också 
behov av att ta fram en mer genomarbetad informationsplan för att sprida kännedom om 
projektresultat och vad som uppnås på de konferenser/seminarier som ordnas av NMRIPP 
eller som sponsras. Förutom att resultat implementeras bättre kan detta i sin tur generera 
angelägna projekt. 
 

6 SAMARBETE MED ÖVRIGA GRUPPER OCH SEKTORER 
NMRIPP-gruppen är en tvärsektoriell grupp. Därmed är samarbete mellan två eller tre 
sektorer en grundläggande förutsättning och styrka för alla gruppens aktiviteter. Från början 
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har NMRIPP-gruppen haft ett nära samarbete med PA-gruppen. De två grupperna har ett 
gemensamt sekretariat.  
 
Det föreslagna projektet kring Gröna marknader och renare teknologier förutsutsätter 
samarbete med fler grupper och ev. sektorer. M.h.t. detta har det föreslagits ett samarbete 
mellan NMRIPP, PA och Miljö & Ekonomi.  Dessutom kommer arbetet med kopplingen 
mellan innovation och miljöaspekter att förutsätta samarbete med utbildnings-, forsknings- 
och utvecklingssektorn. 
 
Samarbete med Nordiska Miljömärkningsnämnden på ett strategiskt nivå är en naturlig del av 
NMRIPP-gruppens arbete, särskilt när det gäller gruppens arbete med konsumentinformation 
till privata och professionella inköpare. 
 

7 PROJEKTKATALOG 
Det hänvisas till den samlade projektkatalogen på gruppens hemsida; 
http://www.norden.org/miljoe/sk/NMRIPP.asp?lang=1. Projekten beskrivs med relevant 
information under ”projektvirksomhed”. 
 

8 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING  
NMRIPP-gruppens medlemmar den 1 september 2003: 

Göran Uebel, NUTEK, Sverige, ordförande 
Bengt Davidsson, Naturvårdsverket, Sverige 
Birgitte Spühler Hansen, Erhvervs- og Boligstyrelsen, Danmark 
Brita Slettemark, Miljøverndepartementet, Norge 
Bryndís Skúladóttir, Iðntæknistofnun, Island 
Claus Egeris Nielsen, Forbrugerinformation (FI), Danmark 
Gert S. Hansen, Miljøstyrelsen, Danmark  
Helena Bergström, Konsumentverket, Sverige 
Kjersti Larssen, Barne- og familiedepartementet, Norge 
Riitta Jalkanen, Konsumentverket, Finland 
Risto Ranki, Handels- og industriministeriet, Finland 
Sigurbjörg Sæmundsdóttir, Umhverfisráðuneytið, Island 
Taina Nikula, Finlands Miljöcentral (SYKE), Finland 
Tomas Gärdström, NUTEK, Sverige 
 
Stefán Gíslason, Environice, Island, sekreterare 

 
Det hänvisas till gruppens hemsida ang. gruppens mandat. 
 
Den 1 september 2003 hade NMRIPP-gruppen 4 undergrupper. Gruppernas sammansättning 
och mandat redovisas på NMRIPP-gruppens hemsida under ”Temagrupper under NMRIPP”. 
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9 BUDGET  FÖR ARBETSPROGRAM 

9.1 Budgetförslag 2004 och förväntat förslag 2005 

Projekt Projektförslag 2004
Förslag 2004, 

DKK
Förväntad 
2005, DKK

1. Videreudvikling og formidling af POMS
1.1 Anticipatory Behaviour and IPP 370.000         

Totalt 370.000         150.000         

3. Koordineringsaktiviteter med EU og andre
3.1 Nordisk bidrag til europæisk møde om BPF 350.000         

Totalt 350.000         150.000         

4. Produktinnovation
4.1 Samspil mellem innovation og miljømål 375.000         
4.2 Miljøorienteret teknologivurdering 350.000         
4.3 Innovationsorientering af den naturv. miljøforskning 350.000         
4.4 Gröna marknader och renare teknologier -                     

Totalt 1.075.000      

5. Miljöinformation konsumenter 500.000         500.000         

6. Miljöinformation professionell 200.000         200.000         

8. Standardisering (NEAS)
8.1 Sekretariat 50.000           
8.2 Utbildningsprojekt m.m. 250.000         

Totalt 300.000         100.000         

9. Offentlig grön upphandling 350.000         

Diverse Reseutgifter, sekretariat och tryckning
Div. 1 Resekostnader undergrupperna 400.000         400.000         
Div. 2 NMRIPP-gruppens sekretariat 240.000         240.000         
Div. 3 Tryckkostnader, NMR 200.000         200.000         

Totalt 840.000         840.000         

Totalt 3.635.000   2.290.000   

 
Tabell 1.  Budgetförslag för NMRIPP-gruppen 2004 och förväntat förslag 2005 
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9.2 Totalbudget 2004 delat på de tre pelarna 

Projekt Projektförslag 2004 Norden EU Näromr.
Förslag 2004, 

DKK

1. Videreudvikling og formidling af POMS

1.1 Anticipatory Behaviour and IPP 259.000          74.000            37.000        370.000           

Totalt 259.000         74.000           37.000        370.000          

3. Koordineringsaktiviteter med EU og andre

3.1 Nordisk bidrag til europæisk møde om BPF 157.500          157.500          35.000        350.000           

Totalt 157.500         157.500         35.000        350.000          

4. Produktinnovation

4.1 Samspil mellem innovation og miljømål 168.750          168.750          37.500        375.000           

4.2 Miljøorienteret teknologivurdering 157.500          157.500          35.000        350.000           

4.3 Innovationsorientering af den naturv. miljøforskning 157.500          157.500          35.000        350.000           

Totalt 483.750         483.750         107.500      1.075.000       

5. Miljöinformation konsumenter 350.000          100.000          50.000        500.000           

6. Miljöinformation professionell 140.000          40.000            20.000        200.000           

8. Standardisering (NEAS)

8.1 Sekretariat 35.000            10.000            5.000          50.000             

8.2 Utbildningsprojekt m.m. 175.000          50.000            25.000        250.000           

Totalt 210.000         60.000           30.000        300.000          

9. Offentlig grön upphandling

Diverse Reseutgifter, sekretariat och tryckning

Div. 1 Resekostnader undergrupperna 220.000          140.000          40.000        400.000           

Div. 2 NMRIPP-gruppens sekretariat 132.000          84.000            24.000        240.000           

Div. 3 Tryckkostnader, NMR 110.000          70.000            20.000        200.000           

Totalt 462.000         294.000         84.000        840.000          

Totalt 2.062.250      1.209.250      363.500      3.635.000        

% 57                  33                  10               100                  

 

Tabell 2. Totalbudget för NMRIPP-gruppen 2004 delat på de tre pelarna,  
(Norden, EU och Närområdena) 
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9.3 Sekretariatets kostnader 

NMRIPP-gruppens sekretariat
Belopp 2004, 

DKK
Lön 175.000           
Administrative kostnader 25.000             
Resekostnader 40.000             
Totalt 240.000            
Tabell 3.  Fördelning av NMRIPP-sekretariatets kostnader 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgarnes   2003-10-05          
Stefán Gíslason, sekreterare för NMRIPP-gruppen 


