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Dispenser
Livsmedelsbutik
Gäller kriterier 2019:3 Uppdaterad: 2022-10-24
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 aktörer 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.

2.2

Utbud av fisk och skaldjur

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2022:13

2023-06-01

Från och med lanseringsdatum av WWF:s Fiskguide 2022 till och med 2023-06-01 behöver inte licenstagaren uppdatera sitt
sortiment i enlighet med den senaste Fiskguiden, utan istället skall 2021 års Fiskguide fortsatt tillämpas för efterlevnaden av
krav 2.2.

2.4.1 & 6.3

Kaffeautomat i förbutik och personalrum

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2021:31

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.

8.2.1.1

Cykelparkering

Bra Miljöval internt

gäller t o m

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.

3.2

Kosmetika, schampo

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2022:18

2023-05-01

Bra Miljöval märkta butiker har dispens och får sälja endast 2 miljömärkta schampon (jmf m kraven som säger 3) på grund av
brist på alternativ i handeln. Om rimliga alternativ kommer ut tidigare så upphör dispensen att gälla.
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2. Specifika dispenser, gäller enskild licenstagare för Bra Miljöval Livsmedelsbutik
2.1.1

Utbud fisk och skaldjur

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2022:14

2023-06-01

Att samtliga Willys butikerna får göra avsteg från kriteriet 2.1.1 vad gäller Kaviar under perioden
2022-09-01 – 2023-06-01

3.4

Barnprodukter, balsam

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2021:74

2022-12-31

ICA-butiker beviljas dispens från att sälja miljömärkt balsam för barn till 2022-12-31. ICA-butikerna verkar under
dispensperioden för att ICA ska ta in ett miljömärkt barnbalsam i centralsortimentet.

3.6.1

Övriga produkter, tändprodukt

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2022:56

2022-12-31

Willys-butiker beviljas dispens från att erbjuda miljömärkt tändprodukt till och med 2022-12-31. Detta på grund
av tillfälligt leverantörsproblem.

5.2

Personalinfo, Miljöresan

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2022:5

2022-12-31

Willys får dispens från kriterie 5.2, punkt 2, till och med 2022-12-31. Willys ska under året uppmuntra till
genomförande i samband med inspirationsfrukostar.

9.3.2

Källsortering personalrum

Bra Miljöval internt

gäller t o m

2021:69

2022-12-31

ICA Torgkassen får till 2023-12-31, pga platsbrist, dispens från att källsortera färgat och ofärgat glas i
personalrummet. Butiken har en rutin för att det glasavfall som uppkommer i personalrummet tas med till
källsorteringen på lagret.

9.3.3

Källsortering förbutik

Bra Miljöval internt

gäller t.o.m.

2021:67

2022-12-31

Willys har till 2022-12-31 dispens från att erbjuda källsortering i förbutiken för en mindre grupp av butiker. Två
gånger per år inkommer Willys med uppdatering om hur arbetet 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

Tills vidare

Externa aktörer innanför kassalinjen omfattas av kriterierna. Om Bra Miljöval internt
exempelvis fiskdisken drivs av en extern aktör gäller kriterierna 2019-03-01
även den.
Extern aktör med egen kassa innanför kassalinjen, där det
tydligt framgår att det är en annan aktör, omfattas inte av
kraven.
Extern aktör på butiksyta utanför kassalinjen omfattas ej.

gäller t.o.m.

gäller t.o.m.

Tills vidare

2018:45

2020-03-12

Tills vidare

Exempel på aktörer som inte omfattas av kraven: Fiskdisk
Willys Sisjön och Fiskdisk Willys Torslanda.
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