Dispenser Bra Miljöval 2013:4

Livsmedelsbutik
2019-10-01
1. Generella dispenser, gäller alla licenstagare
Punkt 3.1.1
Utbud av övriga produkter- Kemiska produkter

Naturskyddsföreningen internt

gäller t o m

19-12-31
2010:29
Undantag från kriterierna: Wash it back! Black och White får säljas i en livsmedelsbutik märkt med Bra
Miljöval om de placeras väl åtskiljt från tvättmedel, så att ingen sammanblandning med tvättmedel
sker. Om tygfärg säljs i butiken ska produkterna stå tillsammans med dessa.
Naturskyddsgäller t o m
Punkt 6.1
Städning och förbrukningsvaror - Städning
föreningen internt
19-12-31
2017:33
Butikerna får använda icke miljömärkt ugnsrengöringsmedel i den egna städningen.
2. Specifika dispenser, gäller enskild licenstagare
Punkt 6.1

Städning och förbrukningsvaror - Städning

Naturskyddsföreningen internt

gäller t o m

Punkt 6.1

Städning och förbrukningsvaror - Städning

Naturskyddsföreningen internt

gäller t o m

Punkt 6.1

Städning och förbrukningsvaror - Städning

Naturskyddsföreningen internt

gäller t o m

Punkt 2.1.7

Utbud av ekologiska livsmedel- Ekologisk barnmat

Naturskyddsföreningen internt

gäller t o m

19-12-31
2010:26
Willys får dispens att använda ett icke miljömärkt rengöringsmedel till sina pantmaskiner, då detta
specifika rengöringsmedel är en förutsättning för att garantin på maskinerna skall gälla. Dispensen
gäller under garantitiden.
19-12-31
2013:4
Willys butiker har dispens att använda limtvätten PepActive. Ingen annan limtvätt omfattas av
dispensen.
19-12-31
2014:36
Willys butiker har dispens för att använda Belt Clean (i rengöring av kassabandet) från Ecolab tills
motsvarande medel med miljömärkning finns på marknaden.
2016:34

19-12-31

Willys har dispens från kriteriet om att sälja två sorters KRAV-märkta rätter för ålderskategorin 4
månader och fyra KRAV-märkta efterrätter. Butiken saluför under dispensperioden tidigare nämnda
produkter märkta som EU-ekologiska. Willys AB säljer också under dispensperioden 1 KRAV-märkt
huvudrätt.
Punkt 2.1.1

Utbud av ekologiska livsmedel- Ekologiska mejerivaror

Naturskyddsföreningen internt

2016:4
Willys har dispens från kravet om att sälja KRAV-märkt dessertost.
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gäller t o m

19-12-31

Punkt 4.3.2

Avstå från Kemikalier - innehåll i varor

Naturskyddsföreningen internt

gäller t o m

Punkt 3.1.1

Utbud av övriga produkter - Kemiska produkter

Naturskyddsföreningen internt

gäller t o m

Punkt 3.1.1

Utbud av övriga produkter - Kemiska produkter

Naturskydds-föreningen
internt

19-12-31
2014:47
Willys har dispens från kravet om att inte sälja varor som innehåller PVC. Willys gör under
dispensperioden kompensatoriska åtgärder som bland annat innebär att erbjuda Svanen-märkta
badleksaker i alla butiker som saluför badleksaker i PVC.
19-12-31
2015:41
Willys har dispens från kravet om att sälja enbart miljömärkta handdiskmedel och får sälja YES
handdiskmedel utan miljömärkning. Under dispensperioden gör Willys kompensatoriska åtgärder som
bland annat innefattar att verka för att driva upp försäljningen av de miljömärkta alternativen och inte
bedriva kampanjer eller säljökande åtgärder för YES handdiskmedel.
2018:42

gäller t o m

19-12-31

ICA Maxi Haninge har dispens från kravet om att sälja enbart miljömärkta handdiskmedel och får sälja
max 8 artiklar YES handdiskmedel utan miljömärkning. Under dispensperioden gör ICA Maxi Haninge
kompensatoriska åtgärder som bland annat innefattar att verka för att driva upp försäljningen av de
miljömärkta alternativen och inte bedriva kampanjer eller säljökande åtgärder för YES handdiskmedel.
Punkt 3.1.1

Utbud av övriga produkter – Kemiska produkter

Naturskydds-föreningen
internt

2017:32

gäller t o m

19-12-31

ICA Stop har dispens från kravet om att sälja enbart miljömärkta handdiskmedel. Under
dispensperioden gör ICA stop kompensatoriska åtgärder som bland annat innefattar att verka för att
driva upp försäljningen av de miljömärkta alternativen och inte bedriva kampanjer eller säljökande
åtgärder för YES handdiskmedel.
Punkt 3.3.1

Utbud av övriga produkter - Babyprodukter

Naturskyddsföreningen internt

2018:44

gäller t o m

19-12-31

ICA Maxi Haninge har dispens från kravet att endast sälja miljömärkt våtservetter och får sälja ICA
Basic våtservett första året.
Punkt 2.1.7

Utbud av livsmedel – Ekologisk barnmat

Naturskyddsföreningen internt

2018:46

gäller t o m

19-12-31

ICA Maxi Haninge får dispens för att sälja endast en KRAV-märkt rätt för fyra månaders första året i
licens. Butiken kompenserar med att saluföra EU-ekologiska alternativ.
Punkt 6.1

Städning och förbrukningsvaror - Städning

Naturskyddsföreningen internt

2018:47

gäller t o m

19-12-31

ICA Maxi Haninge har dispens från att använda ett icke miljömärkt rengöringsmedel till sina
pantmaskiner, då detta specifika rengöringsmedel är en förutsättning för att garantin på maskinerna
skall gälla.
Punkt 6.1

Städning och förbrukningsvaror - Städning

2019:14

gäller t o m

19-12-31

Willys butiker med fast entrématta har dispens från att använda miljömärkta rengöringsmedel och får
använda omärkt tuggumiborttagningsmedel.
Punkt 6.1

Städning och förbrukningsvaror - Städning

Naturskyddsföreningen internt

2019:31

gäller t o m

20-06-30

Willys ges dispens från miljömärkta rengöringsmedel och får använda golvrengöringsmedlet Renolit
400 i beredningsrum. Kompensatorisk åtgärd är att Willys undersöker om det finns fler miljömärkta
medel att testa och undersöker om leverantören kan ta fram en likvärdig produkt för miljömärkning.
Undersökningen redovisas till Bra Miljöval senast 2020-06-30.
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3. Praxis
Om en butikskedja där alla butiker är märkta med Bra Miljöval öppnar nya butiker gäller att: om nya
butiker som kedjan öppnar ska vara miljömärkta från start får de en övergångsperiod på en månad.
Under den tiden kan mindre avvikelser från kriterierna förekomma. Butiken får kommunicera att den är
märkt med Bra Miljöval under denna tid. En månad efter öppnandet måste butiken uppfylla alla krav i
kriterierna.
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