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Dispenser
Livsmedelsbutik
Gäller kriterier 2019:2 Uppdaterad: 2021-03-22
Att under en begränsad tid kunna utfärda en dispens är ett verktyg som Bra Miljöval har möjlighet att
använda om det finns kriterier som Licenstagaren inte kan leva upp till för tillfället. Målet med en
dispens är att ge Licenstagaren ytterligare tid för att leva upp till kriterierna. Licenstagaren arbetar
under perioden för dispensen aktivt för att åtgärda det som dispensen berör. Det är Licenstagaren
själv som ansöker om dispens.
Dispensansökningar behandlas på s.k. kvalitetsmöten hos Bra Miljöval. Kvalitetsmöte äger i regel rum
varannan vecka. En dispens kan beviljas i sin helhet eller med justeringar. Bra Miljöval kan ställa krav
på kompensatoriska åtgärder för att en dispens ska beviljas.

1. Generella dispenser, gäller alla licenstagare för Bra Miljöval Livsmedelsbutik
Övergripande

Externa aktörer

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2020:121
tills vidare
Externa leverantörer omfattas endast av nedanstående kriteriekrav, inklusive underkrav där det finns.
Skyltning
1.3 Ekologiska och miljömärkta varor är tydligt skyltade
Sortiment
2.2 Utbud av fisk och skaldjur
2.4 Förbutik och kaffeautomat
3 Utbud av övriga produkter
4 butiken avstår ifrån att sälja varor som medför stor negativ miljöpåverkan
Driftskrav
6.1 Städning
6.2.1 Förbrukningsvaror: I kök och på toaletter
9.3.1 Källsortering, för extern aktör gäller att källsortera de två vanligast förekommande avfallstyperna
Lättnaden omfattar den typ av externa aktörer som i dagsläget (2020-12-15) är verksamma hos
befintliga licenstagare. Vid nyansökningar; kontakta Bra Miljöval för en bedömning om den externa
aktören omfattas av lättnaden.
Bra Miljöval internt
gäller t o m
2.4.1
Förbutik och kaffeautomat
2020:74
tills vidare
Så länge det inte finns KRAV-märkt mjölkpulver för kaffeautomater råder en generell dispens från att
använda detta och kriteriet uppfylls genom att butiken istället använder ekologiskt mjölkpulver.
Bra Miljöval internt
gäller t o m
3.1.1
Miljömärkt fläckborttagning för kläder, t.ex. galltvål
2020:100
2021-06-30
Bra Miljöval-märkta butiker får fram till 2021-06-30 sälja omärkt fläckborttagningsmedel från Galltvål
Sverige AB.
Bra Miljöval internt
gäller t o m
Kosmetika och hygien, fast tvål
3.2.1
2020:48
2021-12-31
Under förutsättning att inte fast tvål finns att tillgå råder till sista december 2021 en generell dispens
från kravet att sälja miljömärkt fast tvål.
Bra Miljöval internt
gäller t o m
3.2.1
Kosmetika och hygien, deodorant
2020:48
2021-12-31
Till och med den 2021-12-31 råder en generell dispens från kravet att sälja miljömärkt deodorant.
Butikerna verkar under dispensperioden för att påverka marknaden och redovisar detta i den centrala
kontrollen 2021.
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3.6.1

Utbud av övriga produkter, impregnering

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2020:79
2021-06-30
Till och med 2021-06-30 råder en generell dispens från kravet att sälja miljömärkt sko- och
textilimpregnering.
Bra Miljöval internt
gäller t o m
8.2.1.1
Cykelparkering
2021:16
Tills vidare
Butiker som saknar cykelparkering på grund av att de inte styr över marken utanför butiken (antingen
kommunens mark eller butik i köpcentrum), kan undantas från kravet. Kontakta Bra Miljöval för beslut
om eventuellt undantag och plan för att årligen redovisa hur ni arbetar för att klara kravet.
9.3

Källsortering, organiskt avfall

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2021:17
Tills vidare
Butiker som inte kan sortera organiskt avfall, på grund av att det inte går att få hämtning på orten, kan
undantas från kravet. Kontakta Bra Miljöval för beslut om eventuellt undantag och plan för att årligen
redovisa hur ni arbetar för att klara kravet.
2. Specifika dispenser, gäller enskild licenstagare för Bra Miljöval Livsmedelsbutik
Övergripande

Avsaknad av rådighet, extern aktör

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2020:114
2021-12-31
ICA Maxi Haninge får fram till 2021-12-31 dispens från de kriteriekrav som Maxi Special AB har
rådighet över. ICA Maxi Haninge och Maxi Special AB ska föra samtal under året. Bra Miljöval ska
ges en aktiv del i samtalen och senast sista mars 2021 utformar Bra Miljöval och ICA Maxi Haninge
en arbetsplan för hur arbetet med Maxi Special AB ska se ut under året.
Bra Miljöval internt
gäller t o m
2.4.1
Förbutik och kaffeautomat
2020:116
2021-12-31
Willys får till 2021-12-31 dispens från kravet att erbjuda KRAV-märkt färsk mjölk i ett begränsat antal
butiker med förbutik. Istället erbjuds ekologisk chokladdryck i samtliga butiker med förbutik.
Bra Miljöval internt
gäller t o m
3.2.1, 3.4
Kosmetika och hygien, solkräm
2020:103
2021-12-31
ICA-butiker har till och med 2021-12-31 dispens från att sälja miljömärkt solkräm för vuxen och barn.
ICA-butikerna verkar under dispensperioden för att köpa in produkter eller påverka att ICA centralt
tar in produkterna.
3.3.2

Babyprodukter, våtservetter

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2020:97
2021-06-30
ICA Maxi Haninge har fram till 2021-06-30 dispens från kravet och får sälja ICA Basics våtservetter
utan miljömärkning.
Bra Miljöval internt
gäller t o m
3.3.2
Babyprodukter, torra tvättlappar
2020:99
2021-12-31
2020:105
ICA Maxi Haninge och ICA Stop har fram till 2021-12-31 dispens från kravet och får sälja ICA Basic
torra tvättlappar utan miljömärkning.
Bra Miljöval internt
gäller t o m
3.3.2
Babyprodukter, torra tvättlappar
2020:78
2021-05-01
Willys har fram till 2021-05-01 dispens från kravet och får sälja torra tvättlappar utan miljömärkning.
3.4

Barnprodukter, balsam

Bra Miljöval internt

gäller t o m

3.4

Barnprodukter, tvål

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2020:106

2021-04-11

2020:88
2021-06-30
ICA-butiker beviljas dispens från att sälja miljömärkt balsam för barn till 2021-06-30. ICA-butikerna
verkar under dispensperioden för att ICA ska ta in ett miljömärkt barnbalsam i centralsortimentet.

Willys har fram till 2021-04-11 dispens från kravet och får sälja 1 miljömärkt barntvål (istället för 2
miljömärkta barntvålar).
3.6.1

Övriga produkter, växtnäring

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2021:10

2021-06-27

Willys beviljas dispens från att sälja KRAV-märkt växtnäring från 25/1-27/6 2021.
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3.6.2

Övriga produkter, grillbriketter

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2020:96

2021-05-31

Fram till 2021-05-31 har Willys dispens från kravet att sälja enbart miljömärkta grillbriketter.
3.6.5

Fairtrade-märkta rosor

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2020:98

2021-06-30

ICA Maxi Haninge har fram till 2021-06-30 dispens från kravet och får sälja premiumrosor utan
Fairtrade-märkning, under tiden som leverantören ställer om till Fairtrade-märkning. Inga kampanjer
görs på premiumrosor som saknar Fairtrade-märkning.
Bra Miljöval internt
gäller t o m
4.3.2.2
Organiska fluorföreningar i kosmetiska produkter
2021-03-31
2020:115
ICA-butiker har till 2021-03-31 dispens från att inte sälja kosmetiska produkter som innehåller
organiska fluorföreningar.
Bra Miljöval internt
gäller t o m
6.2.2
Förbrukningsvaror och papper
2021-12-31
2020:113
Willys har fram till 2021-12-31 dispens från att erbjuda miljömärkta servetter i sina förbutiker.
6.3

Livsmedel i personalrum

Bra Miljöval internt

2020:112

gäller t o m

2022-12-31

ICA Maxi Haninge får fram till 2022-12-31 dispens från att kaffet i personalmatsalen ska vara
ekologiskt och Fairtrade-märkt, kaffet är i dagsläget endast ekologiskt. Som kompensatorisk åtgärd
kontaktas leverantören en gång per år för att se om denne kan ta in ekologiskt OCH Fairtrade-märkt
kaffe.
gäller t.o.m.
Bra Miljöval internt
9.3.3
Källsortering förbutik
2021-12-31
2020:17
Willys har dispens från att erbjuda källsortering i förbutiken för samtliga butiker tom 2021-12-31.
Förutsatt att Willys innan 1 juli 2020 lämnar in en lista över butiker som har förbutik samt löpande
uppdateringar på hur arbetet med implementering av källsortering fortskrider.
3. Praxis
Ansökan

Kriteriernas
omfattning

Nyöppnad Willys-butik får kommunicera från
öppningsdatum att den är märkt med Bra Miljöval.
Butiken kontrolleras inom en månad från öppning och får
därefter licens. Under första månaden får mindre
avvikelser förekomma.

Bra Miljöval internt

Externa aktörer innanför kassalinjen omfattas av
kriterierna. Om exempelvis fiskdisken drivs av en extern
aktör gäller kriterierna även den.

Bra Miljöval internt

gäller t.o.m.

Tills vidare

2019-03-01

Extern aktör med egen kassa innanför kassalinjen, där
2018:45
det tydligt framgår att det är en annan aktör, omfattas inte
av kraven.
2020-03-12
Extern aktör på butiksyta utanför kassalinjen omfattas ej.

gäller t.o.m.

Tills vidare

Tills vidare

Exempel på aktörer som inte omfattas av kraven:
Apoteket Hjärtat på ICA Maxi Haninge, Fiskdisk Willys
Sisjön och Fiskdisk Willys Torslanda.
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