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Høring - forslag til miljøkrav for svanemerking av Dagligvarebutikker 

 

Svanemerket utarbeider krav til dagligvarebutikker og vi gjennomfører nå en høring for å få 

kommentarer til de nye kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og 

høringsinnspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med kravene.  

 

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter: 

• Foreslåtte grenseverdier for andel økologisk, se krav O1 og P1. 

• Foreslåtte grenseverdier for andelen miljømerket, se krav O2 og P2. 

Vi tar gjerne imot kommentarer til foreslåtte grenseverdier, men også eventuelle forslag til 

grenseverdier basert på egne beregninger på andelen av salget av økologiske og 

miljømerkede produkter. 

• Lokalproduserte varer, se krav P3. Hvor sannsynlig er det å få poeng her? 

• Avskogingsfritt kjøtt, se krav P4. En ny forskrift fra EU om avskoging gjør at vi foreslår krav 

rundt dette. Som et første steg på poengnivå, og vi tar med takk imot synspunkter på 

dette. 

• Klimapåvirkning, se krav O10. Hvordan ser muligheten ut for butikken til å få de 

obligatoriske 4 poengene?  

 

Forslag til kriteriedokument for svanemerking av Dagligvarebutikker er nå publisert på Svanemerkets 

nettsider www.svanemerket.no. Der finner dere også bakgrunnsdokument, beregningsark og 

svarskjema. 

 

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av 

Sanna Wihlborg. Har du spørsmål knyttet til denne høringen kan du ta kontakt med henne på 

sanna.wihlborg@svanen.se eller telefon +46 76-941 28 49. 

 

Deres kommentarer til de nye miljøkravene er viktig for oss. Vi ber dere sende innspill til oss innen 

02.04.2023 via svarskjema på nettsidene våre per post eller epost til post@svanemerket.no. 

Alle høringssvar vil bli gjennomgått og vurdert og en oversikt over høringsuttalelsene vil være 

tilgjengelig hos Miljømerking. 

 

Med vennlig hilsen 

Stiftelsen Miljømerking i Norge 

 

 
Cathrine Pia Lund 

Administrerende direktør 
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