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Livsmedelsbutiker
Dispenser
Gäller kriterier 2019:2 Uppdaterad: 2020-09-17
Att under en begränsad tid kunna utfärda en dispens från rådande kriterier är ett verktyg som Bra
Miljöval har möjlighet att använda om det finns punkter i kriterierna som Licenstagaren inte kan leva
upp till för tillfället. Målet med en dispens är alltid att genom ett undantag ge Licenstagaren ytterligare
tid till att leva upp till kriterierna. Licenstagaren arbetar under perioden för dispensen aktivt för att
åtgärda det som dispensen berör. Det är alltid Licenstagaren själv som ansöker om dispens.
Samtliga dispensärenden behandlas på ett s.k. kvalitetsmöte hos Bra Miljöval. Kvalitetsmöte äger i
regel rum varannan vecka. En dispens kan beviljas i sin helhet eller med vissa justeringar. Bra Miljöval
kan under dispensens tid ställa krav på kompensatoriska åtgärder av olika slag.
1. Förlängning av licens
Förlängning av 2013 års licens för befintliga licenstagare

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2020:28
2021-01-01
På grund av Corona-krisen och att Bra Miljöval därmed inte kunnat utföra butikskontroller under våren
2020 har befintliga licenser förlängts till och med 2021-01-01
Bra Miljöval internt
gäller t o m
Kriterierna 2013:4 och 2019:2 parallella under 2020
2020:30
2021-01-01
Övergångsperioden förlängs och 2013 års kriterier fortsätter att gälla samtidigt som 2019 års kriterier
implementeras under våren och hösten 2020. Det betyder att det står licenstagarna fritt att under
denna period leva upp till ett av dessa kriterier för varje kriteriepunkt.
Dispensärenden för 2013 års kriterier förfaller eftersom de inte längre är aktuella i övergången.
2. Generella dispenser, gäller alla licenstagare för Bra Miljöval Livsmedelsbutik
3.1.1

Miljömärkt fläckborttagning för kläder, t.ex. galltvål

Bra Miljöval internt

gäller t o m

3.2.1

Kosmetika och hygien

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2020:48

2021-12-31

2019:61
2020-12-31
2020:38
Bra Miljöval definierar galltvål som fläckborttagningsmedel för kläder, som enligt kriterierna (2013 och
2019) ska vara miljömärkt. Tidigare dispens för galltvål utan miljömärkning upphör att gälla när
licenstagarna blir godkända på kriterierna för 2019. Senast 1 januari 2021 måste galltvål vara
miljömärkt för att få säljas i Bra Miljöval-märkta butiker.

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
3.6.1
Utbud av övriga produkter
2019:42
2021-12-31
2020:39
Till och med 2021-12-31 råder en generell dispens från kravet att sälja miljömärkt textilimpregnering.
Om miljömärkt textilimpregnering lanseras under denna period så upphör dispensen att gälla.
2.4.1

Förbutik och kaffeautomat

Bra Miljöval internt

gäller t o m

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.
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3. Specifika dispenser, gäller enskild licenstagare för Bra Miljöval Livsmedelsbutik
3.2

Kosmetika och hygien

Bra Miljöval internt

gäller t o m

3.3.2

Babyprodukter

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2020:36

2020-12-31

2020:4
2021-02-28
Willys har fram till 28 februari 2021 dispens från att sälja miljömärkt deodorant om det som finns på
marknaden är ”för dyrt”. Deodorant med ett normalpris på över 50 kr räknas som ”för dyra” i detta
sammanhang.

Ica Maxi Haninge har dispens och får sälja en Ica Basic omärkt våtservett/tvättservett, under den tid
som butiken innehar licens enligt 2013 års kriterier. Ica Maxi Haninge verkar under dispensperioden
för att ta fram ett miljömärkt lågpris alternativ.
8.2.1.1

Kundens resa till och från butik

Bra Miljöval internt

2020:37

gäller t.o.m.

2022-06-30

Willys ges dispens från kravet ”cykelparkering med möjlighet att låsa fast cykeln” på 18 listade
butiker där annan aktör äger marken utanför butiken. Dispens gäller förutsatt att Willys årligen visar
att de tagit upp frågan med respektive markägare och redovisar uppdaterad lista över antalet butiker
som fortfarande saknar cykelparkering.
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

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

gäller t.o.m.

Nyöppnade Willys-butiker får ansöka om licens på 2013års kriterier även under 2020.
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.

2020:31

2020-12-31

Bra Miljöval internt

gäller t.o.m.

Tillsvidare

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.

Tillsvidare

Tillsvidare

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