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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/801 

av 20. mai 2015 

om referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og 

standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for detaljhandelen i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for  

miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) 

[meddelt under dokument C(2015) 3234](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF(1), særlig artikkel 46 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1221/2009 fastsetter en forpliktelse for Kommisjonen til å utarbeide sektorvise referanse-

dokumenter i samråd med medlemsstatene og andre aktører. Disse sektorvise referansedokumentene må inneholde beste 

miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon for spesifikke sektorer og, der det er aktuelt, standardverdier for 

referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordninger som viser miljøprestasjonsnivåene. 

2)  Kommisjonens melding om utarbeiding av en arbeidsplan med en veiledende liste over sektorer for vedtakelsen av 

sektorvise og sektorovergripende referansedokumenter i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 

2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(2), 

inneholder en arbeidsplan og en veiledende liste over sektorer som kan regnes for å ha prioritet for vedtakelsen av 

sektorvise og sektorovergripende referansedokumenter, herunder i engros- og detaljhandelen. 

3)  Sektorvise referansedokumenter for spesifikke sektorer, herunder beste miljøstyringspraksis, indikatorer for 

miljøprestasjon og eventuelt standardverdier for referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordninger som viser 

miljøprestasjonsnivåer, er nødvendige for å medvirke til at organisasjonene lettere kan konsentrere seg om de viktigste 

miljøaspektene i en viss sektor. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 49 i 

forordning (EF) nr. 1221/2009. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og 

standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for detaljhandelen er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

EMAS-registrerte organisasjoner i detaljhandelen er forpliktet til å vise i miljøredegjørelsen hvordan beste miljøstyringspraksis 

og standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet i henhold til det sektorvise referansedokumentet har blitt brukt for å 

identifisere tiltak og handlinger og eventuelt fastsette prioriteringer med sikte på å bedre miljøprestasjonen sin. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 22.5.2015, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 282/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 74. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(2) EUT C 358 av 8.12.2011, s. 2. 
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Artikkel 3 

Det er ikke obligatorisk for EMAS-registrerte organisasjoner å oppfylle standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet i 

henhold til det sektorvise referansedokumentet ettersom EMAS er frivillig og overlater til organisasjonene selv å vurdere om 

standardverdiene for referansemåling er rimelige for dem med hensyn til kostnader og nytte. 

Artikkel 4 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

1.  INNLEDNING 

Dette dokumentet er det første sektorvise referansedokumentet (SRD) i henhold til artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS). Denne innledningen inneholder en oversikt over dokumentets rettslige grunnlag og anvendelse som skal lette 

forståelsen av det sektorvise referansedokumentet. 

Dokumentet bygger på en detaljert rapport over vitenskapelige og politiske aspekter(1) som er utarbeidet av Institutt for 

teknologisk framtidsforskning (IPTS), som er et av de sju instituttene ved Europakommisjonens felles forskningssenter 

(JRC). 

Relevant rettslig grunnlag 

Fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) ble innført ved rådsforordning (EF) nr. 1836/93(2) i 

1993 for å sikre frivillig deltakelse for organisasjoner. EMAS har senere gjennomgått to større revisjoner: 

— Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001(3). 

— Forordning (EF) nr. 1221/2009. 

Et viktig nytt element i den siste endringen som trådte i kraft 11. januar 2010, er utarbeidingen av sektorvise 

referansedokumenter som redegjør for beste miljøstyringspraksis for spesifikke sektorer, innført ved artikkel 46 i 

forordning (EF) nr. 1221/2009. Disse dokumentene inneholder beste miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon 

for spesifikke sektorer og eventuelt standardverdier for referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordninger som 

viser miljøprestasjonsnivåene. 

Hvordan dette dokumentet skal forstås og brukes 

Ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) er en ordning for frivillig deltakelse for organisasjoner som forplikter 

seg til kontinuerlig miljøforbedring. Innenfor denne rammen gir det foreliggende sektorvise referansedokumentet 

sektorspesifikk veiledning for detaljhandelen og beskriver en rekke alternativer for forbedring og beste praksis. Hensikten 

med dokumentet er å hjelpe og støtte alle organisasjoner som har som mål å forbedre miljøprestasjonen sin, ved å gi dem 

ideer og inspirasjon i tillegg til praktisk og teknisk veiledning. 

Det sektorvise referansedokumentet henvender seg først og fremst til organisasjoner som allerede er EMAS-registrert, 

dernest til organisasjoner som vurderer å registrere seg i EMAS i framtiden, og for det tredje til dem som har 

gjennomført en annen miljøstyringsordning eller ikke har noen formell miljøstyringsordning, og som gjerne vil lære 

mer om beste miljøstyringspraksis for å kunne forbedre sin miljøprestasjon. Formålet med dette dokumentet er derfor å 

gjøre det lettere for alle organisasjoner og aktører i detaljhandelen å konsentrere seg om relevante miljøaspekter, både 

direkte og indirekte, og finne opplysninger om beste praksis, om hensiktsmessige sektorspesifikke indikatorer for 

miljøprestasjon for å måle sin egen miljøprestasjon og om standardverdier for referansemåling av beste kvalitet. 

I henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 skal EMAS-registrerte organisasjoner utarbeide en miljøredegjørelse 

(artikkel 4 nr. 1 bokstav d)). Ved vurdering av miljøprestasjonen skal det berørte sektorvise referansedokumentet tas i 

betraktning. Kommisjonsavgjerd 2013/131/EU(4) om innføring av ei brukarrettleiing for deltaking i EMAS 

(«brukerveiledning til EMAS») viser også til de rettslige sidene ved de sektorvise referansedokumentene for EMAS. 

  

(1) Rapporten over vitenskapelige og politiske aspekter er tilgjengelig på JRC/IPTS' nettsted på følgende adresse: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/RetailTradeSector.pdf. Konklusjonene om beste miljøstyringspraksis og 

gjennomførbarhet samt identifiserte spesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet i 

dette sektorvise referansedokumentet bygger på resultatene som beskrives i rapporten over vitenskapelige og politiske aspekter. Alle 

bakgrunnsopplysninger og tekniske detaljer framgår av rapporten. 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 1836/93 av 29. juni 1993 om frivillig deltakelse for industriforetak i en miljøstyrings- og miljørevisjonsordning i 

Fellesskapet (EFT L 168 av 10.7.1993, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring 

og miljørevisjon (EMAS) (EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1). 

(4) Kommisjonsavgjerd av 4. mars 2013 om innføring av ei brukarrettleiing for deltaking i EMAS i medhald av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i fellesskapsordninga for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS) (EUT L 76 av 19.3.2013, s. 1). 
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Det fastsettes både i brukerveiledningen til EMAS og i denne beslutningen at en EMAS-registrert organisasjon i 

miljøredegjørelsen er forpliktet til å redegjøre for hvordan et eventuelt referansedokument er tatt i betraktning, det vil si 

hvordan referansedokumentet har blitt brukt til å identifisere tiltak og handlinger og eventuelt fastsette prioriteringer for 

(ytterligere) å forbedre miljøprestasjonen. Det framgår dessuten også av denne beslutningen at det ikke er obligatorisk å 

oppfylle standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet ettersom EMAS er frivillig og overlater til 

organisasjonene selv å vurdere om standardverdiene for referansemåling er rimelige for dem med hensyn til kostnader 

og nytte. 

Opplysningene i dette dokumentet bygger på direkte opplysninger fra aktørene selv etterfulgt av en analyse foretatt av 

Europakommisjonens felles forskningssenter. En teknisk arbeidsgruppe bestående av eksperter og aktører i sektoren har 

i samarbeid med Europakommisjonens felles forskningssenter gjort sine ekspertvurderinger og i siste instans blitt enige 

om og godkjent de beskrevne standardverdiene for referansemåling. Dette innebærer at de opplysningene om de 

hensiktsmessige sektorspesifikke indikatorene for miljøprestasjon og standardverdiene for referansemåling av beste 

kvalitet som er framlagt i dette dokumentet, tilsvarer de miljøprestasjonsnivåene som kan oppnås av de organisasjonene 

i sektoren som gjør det best. Når det gjelder miljøredegjørelsen, viser artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) 

nr. 1221/2009 til VEDLEGG IV til den forordningen, der det angis at miljøredegjørelsen også skal inneholde en 

redegjørelse om de grunnleggende indikatorene og om andre relevante eksisterende indikatorer for miljøprestasjon. De 

såkalte «andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon» (del C nr. 3 i VEDLEGG IV) gjelder de mer 

spesifikke miljøaspektene som nevnes i miljøredegjørelsen, og som det skal redegjøres for i tillegg til de grunnleggende 

indikatorene. For dette formålet skal det også tas hensyn til det sektorvise referansedokumentet (del C nr. 3 i 

VEDLEGG IV). Dersom det er begrunnet i tekniske hensyn, kan en organisasjon trekke den slutningen at en eller flere 

av de grunnleggende indikatorene i EMAS og en eller flere av de sektorspesifikke indikatorene framlagt i det 

sektorvise referansedokumentet ikke er relevante for dem, og la være å rapportere om dem. For detaljister som selger 

varer som ikke er næringsmidler, er det for eksempel ikke nødvendig å rapportere om energieffektivitetsindikatorer for 

kjøling av næringsmidler til kommersiell bruk, da dette ikke er relevant for dem. Ved valg av relevante indikatorer bør 

det tas hensyn til at enkelte indikatorer er nært knyttet til gjennomføringen av visse former for beste praksis. Bruken av 

disse indikatorene er derfor begrenset til organisasjoner som gjennomfører slike former for beste miljøstyringspraksis. 

Dersom en beste miljøstyringspraksis egner seg for en organisasjon, anbefales det imidlertid, også dersom den ikke 

brukes, at organisasjonen rapporterer om den tilknyttede indikatoren, i det minste for å fastsette et sammenlignbart 

utgangspunkt. 

De valgte indikatorene er de som regnes som hyppigst brukt av eksemplariske organisasjoner i sektoren. 

Organisasjonene kan kontrollere hvilke av de valgte indikatorene for miljøprestasjon (eller passende alternativer) som 

passer best i det enkelte tilfellet. 

EMAS' miljøkontrollører skal kontrollere om og hvordan organisasjonen har tatt hensyn til det sektorvise referanse-

dokumentet ved utarbeiding av miljøredegjørelsen (artikkel 18 nr. 5 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1221/2009). Dette 

innebærer at akkrediterte miljøkontrollører skal ha dokumentasjon fra organisasjonen på hvordan den har tatt hensyn til 

det sektorvise referansedokumentet. De skal ikke kontrollere samsvar med de beskrevne standardverdiene for 

referansemåling av beste kvalitet, men de skal verifisere dokumentasjonen som viser hvordan det sektorvise referanse-

dokumentet har blitt brukt som veiledning for å identifisere hensiktsmessige frivillige tiltak som organisasjonen kan 

gjennomføre for å forbedre miljøprestasjonen sin. 

Registrering i EMAS er en løpende prosess. Dette innebærer at hver gang en organisasjon planlegger å forbedre 

miljøprestasjonen sin (og gjennomgår den), skal den søke på bestemte emner i det sektorvise referansedokumentet for å 

komme fram til hvilke problemstillinger den skal gripe fatt i i neste omgang i en trinnvis strategi. 

Oppbygningen av det sektorvise referansedokumentet 

Dette dokumentet består av fire kapitler. Kapittel 1 beskriver EMAS' rettslige grunnlag og hvordan dokumentet skal 

brukes, mens kapittel 2 definerer virkeområdet for dette sektorvise referansedokumentet. Kapittel 3 beskriver kort ulike 

former for beste miljøstyringspraksis sammen med opplysninger om anvendeligheten deres, hovedsakelig med hensyn 

til nye og eksisterende installasjoner og/eller nye og eksisterende butikker og små og mellomstore bedrifter. For hver 

beste miljøstyringspraksis beskrives også hensiktsmessige indikatorer for miljøprestasjon og tilhørende standardverdier 

for referansemåling av beste kvalitet. For hvert tiltak og hver metode som beskrives, angis flere indikatorer for 

miljøprestasjon for å vise at det i praksis brukes ulike indikatorer.  
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Endelig inneholder kapittel 4 en fullstendig tabell over de mest relevante indikatorene for miljøprestasjon, med 

tilhørende forklaringer og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet. 

2.  VIRKEOMRÅDE 

Dette sektorvise referansedokumentet gjelder miljøstyring i organisasjoner i detaljhandelen. I samsvar med standarden 

for næringsgruppering fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(1) har denne sektoren 

NACE-kode 47 (NACE Rev. 2): «Detaljhandel, unntatt med motorvogner». Detaljhandel med tjenester, f.eks. 

restauranter, frisører, reisebyråer er unntatt. 

Sektoren dekker hele verdikjeden for produkter som selges i detaljhandelen, som beskrevet i følgende kryssløpsmodell. 

 

Figur 2.1 

Kryssløpsmodell for detaljhandelen 

De viktigste miljøaspektene som skal håndteres av organisasjoner som tilhører detaljhandelen, er angitt i tabell 2.1. 

For hver kategori viser tabellen hvilke aspekter dette sektorvise referansedokumentet dekker. Disse miljøaspektene 

anses som de mest relevante for detaljister. Hvilke miljøaspekter den enkelte detaljist skal håndtere, bør imidlertid 

vurderes fra tilfelle til tilfelle. Også miljøaspekter som spillvann, farlig avfall, biologisk mangfold og materialer for 

andre områder enn dem som er angitt, kan være relevante. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 
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Tabell 2.1 

De viktigste miljøaspektene som behandles i dette dokumentet 

Kategori Type(1) Aspekter som behandles i dette dokumentet 

Energiytelse Direkte Bygninger, varme-, ventilasjons- og klimaanlegg, kjøling, 

belysning, apparater, fornybar energi, energiovervåking 

Utslipp til atmosfæren Direkte Kjølemidler 

Forsyningskjeden Indirekte Forretningsstrategier, produktprioritering, forbedringsordninger, 

styrt valgarkitektur, miljøkriterier, informasjon og spredning, 

miljømerking (herunder produkter under eget varemerke(2)) 

Transport og logistikk Direkte/indirekte Overvåking, innkjøp, beslutningstaking, transportmåter, 

distribusjonsnett, planlegging, emballasjeutforming 

Avfall Direkte Matavfall, emballasje, returordninger 

Materialer og ressurser Direkte Papirforbruk 

Vann Direkte Oppsamling og behandling av regnvann 

Påvirkning av forbrukerne Indirekte Miljøaspekter forbundet med forbruk, f.eks. plastposer 

(1) Dette er en omtrentlig klassifisering av miljøaspektene ut fra definisjonene i forordning (EF) nr. 1221/2009. Om miljøaspektet er 

direkte eller indirekte, bør vurderes i det enkelte tilfellet. 

(2) Produkter som er framstilt av ett selskap og selges under et annet selskaps (f.eks. en detaljists) varemerke. Egne varemerker kalles 

også distributørmerker. 

«Beste miljøstyringspraksis» inndeles derfor i følgende grupper: 

— Beste miljøstyringspraksis for å forbedre energiytelsen, herunder håndtering av kjølemidler. 

— Beste miljøstyringspraksis for å bedre den miljømessig bærekraftige utviklingen i detaljhandelens 

forsyningskjeder. 

— Beste miljøstyringspraksis for å forbedre transport- og logistikkvirksomheten. 

— Beste miljøstyringspraksis for avfall. 

— Beste miljøstyringspraksis på andre områder (redusert forbruk og bruk av mer miljøvennlig papir til kommersielle 

publikasjoner, oppsamling og gjenbruk av regnvann samt påvirkning av forbrukernes miljøatferd). 

Beste miljøstyringspraksis dekker de viktigste miljøaspektene ved sektoren. 

3.  BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS, SEKTORSPESIFIKKE INDIKATORER FOR MILJØPRESTASJON OG STANDARD-

VERDIER FOR REFERANSEMÅLING AV BESTE KVALITET FOR DETALJHANDELEN 

3.1 Energiytelse, herunder håndtering av kjølemidler 

3.1.1 Utforming og oppgradering av bygningers klimaskjerm med henblikk på optimal energiytelse 

Beste miljøstyringspraksis tar sikte på å forbedre klimaskjermen til detaljisters eksisterende bygninger slik at 

energitapet begrenses til et akseptabelt og realistisk nivå ved bruk av flere ulike metoder, for eksempel metodene som 

framgår av tabell 3.1. Beste miljøstyringspraksis skal videre optimere utformingen av bygningers klimaskjerm slik at 

de kan oppfylle krevende standarder som går lenger enn gjeldende forskrifter, særlig for nye bygninger.  
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Tabell 3.1 

Elementer i bygningers klimaskjerm og tilhørende metoder 

Element i klimaskjermen Metode 

Vegg/fasade/tak/gulv — kjellertak Bytte isoleringsmateriale 

Metoder for å øke tykkelsen på isolasjonen 

Vinduer/glass Bytte til mer effektivt glass 

Bytte til mer effektive vindusrammer og -karmer 

Solavskjerming Bruke utvendige og innvendige innretninger for solavskjerming 

Lufttetthet Forbedre dører 

Hurtigporter 

Tetninger 

Innføre bufferseksjoner 

Klimaskjermen generelt Orientering 

Vedlikehold 

Anvendelse  

Teknisk mulig for alle nye og eksisterende bygninger eller bygningsenheter. Leietakere kan ta i bruk metoder for å påvirke 

eierne og bør være kjent med at bygningens klimaskjerm har stor betydning for miljøprestasjonen. Oppgradering av 

bygningers klimaskjerm krever en betydelig investering. Generelt gir denne beste miljøstyringspraksisen kostnads-

besparelser, men ettersom nedbetalingstiden er lang, anbefales det at denne beste miljøstyringspraksisen brukes i 

forbindelse med andre større rehabiliteringsprosjekter i butikken (f.eks. av planløsning, belysning, sikkerhet, struktur, 

utbygging osv.) for å redusere kostnadene ved endring av klimaskjermen. 

Småbedrifter(1) har ofte begrenset mulighet til å bruke denne metoden for beste miljøstyringspraksis på grunn av de 

store investeringene som kreves, og deres manglende innflytelse over bygningsmessige forhold. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i2)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år uttrykt som primærenergi. 

(b1)  Salgsarealets spesifikke energiforbruk per m2 til 

oppvarming, kjøling og luftkondisjonering er lavere 

enn eller lik 0 kWh/m2 per år dersom spillvarmen fra 

kjøling kan gjenvinnes. Ellers skal energiforbruket 

være lavere enn eller lik 40 kWh/m2 per år for nye 

bygninger og 55 kWh/m2 per år for eksisterende 

bygninger(1). 

(1) Denne standardverdien for referansemåling kan også ses i lys av direktiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse og nasjonale 

definisjoner av nullenergibygninger (NZEB). En illustrasjon / et eksempel på dette er en terskel på 20 kWh/m2 per år (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0483). 
  

  

(1) Småbedrifter er bedrifter som sysselsetter færre enn 50 personer og har en årsomsetning og/eller årsbalanse som ikke overstiger 

10 millioner euro (kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter 

(EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36)). 
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3.1.2 Premisser for utforming av eksisterende og nye varme-, ventilasjons- og klimaanlegg 

Beste miljøstyringspraksis er å oppgradere eksisterende varme-, ventilasjons- og klimaanlegg for å redusere 

energiforbruket og forbedre luftkvaliteten innendørs. Beste miljøstyringspraksis er å optimere utformingen av varme-, 

ventilasjons- og klimaanlegg i nye bygninger ved å bruke nyskapende anlegg for å redusere primærenergibehovet og 

øke energieffektiviteten. 

Bruk av beste utformingspraksis bør gjøre det mulig å foreta en optimal integrasjon innenfor bygningens klimaskjerm, 

unngå overdimensjonering og bruke bygningens orientering for å minimere det samlede energiforbruket. Særlig for nye 

butikker kan følgende være relevant: bruk av glassflater, spillvarme fra kjøleanlegg, fornybar energi, varmepumper og 

andre nyskapende anlegg. Overvåking av luftkvaliteten innendørs og energistyringsanlegg anses som beste praksis når 

det gjelder vedlikehold av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg. 

An vend else  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder fullt ut for nye bygninger. I eksisterende bygninger kan varme-, 

ventilasjons- og klimaanlegget oppgraderes for å redusere energiforbruket, selv om de bygningsmessige forholdene vil 

ha betydning for virkningen av ombyggingen av varme-, ventilasjons- og klimaanlegget. Klimapåvirkning er svært 

viktig i valget av metoder som kan brukes. Nye varme-, ventilasjons- og klimaanlegg i eksisterende bygninger, for 

eksempel kraftvarmeanlegg, varmegjenvinningsanlegg og integrerte designkonsepter som passivhusstandarden, kan 

brukes delvis og gi et akseptabelt økonomisk resultat. Butikkens planløsning har stor betydning for varme-, 

ventilasjons- og klimaanleggets yteevne, særlig de utformingsspesifikasjonene som gjelder kjøleprosessen, der enorme 

mengder spillvarme kan gjenvinnes. 

Småbedrifter kan ha svært begrenset mulighet til å påvirke utformingen av varme-, ventilasjons- og klimaanlegget, 

men de bør delta i gjennomføringen av den beskrevne beste miljøstyringspraksisen og anbefale den. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i2)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år uttrykt som primærenergi. 

(b1)  Salgsarealets spesifikke energiforbruk per m2 til 

oppvarming, kjøling og luftkondisjonering er lavere 

enn eller lik 0 kWh/m2 per år dersom spillvarmen fra 

kjøling kan gjenvinnes. Ellers skal energiforbruket 

være lavere enn eller lik 40 kWh/m2 per år for nye 

bygninger og 55 kWh/m2 per år for eksisterende 

bygninger. 

3.1.3 Bruk av integrerte designkonsepter for bygninger 

Beste miljøstyringspraksis er å bruke integrerte designkonsepter for hele eller deler av bygget for å redusere butikkens 

energibehov. Integrerte konsepter reduserer energiforbruket og de tilknyttede kostnadene for en bygning, samtidig som 

man oppnår god varmekomfort for bygningens brukere. Noen eksempler på krav framgår av tabell 3.2. 

Tabell 3.2 

Eksempler på krav til integrerte designkonsepter 

Krav Eksempler på tiltak for å oppfylle dem 

Bygningens energibehov for romoppvarming og 

romavkjøling må være lavere enn 15 kWh/m2 per år. 

Den spesifikke varmebelastningen må ikke overstige 

10 W/m2. 

Bygningen må ikke lekke mer luft enn 0,6 ganger dens 

volum per time. 

Samlet bruk av primærenergi kan ikke være høyere enn 

120 kWh/m2 per år. 

Forbedret isolasjon. Anbefalte U-verdier på under 

0,15 W/m2K. 

Utforming uten kuldebro. 

U-verdier for vinduer på under 0,85 W/m2K. 

Lufttetthet. Mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning 

fra fraluft. 

Installasjon av solvarmesystemer eller varmepumper (det 

endelige energibehovet tar ikke hensyn til bidraget fra 

solenergi og omgivelsesenergi brukt til oppvarming på 

stedet). 
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Anvendelse  

Integrerte konsepter brukes vanligvis ved utforming av nye bygninger. Konseptet er delvis egnet for eksisterende 

bygninger ettersom flere elementer kan integreres uten høye investeringskostnader. Også klimaforholdene kan påvirke 

beslutningen om å bruke dette konseptet. For eksempel ble standarden for passivhus i all hovedsak utarbeidet av tyske 

og svenske forskere, men den kan godt gjennomføres i varmere klima. Investeringskostnadene for en bygning som er 

utformet med en typisk integrert tilnærming, blir ikke mer enn 10-15 % høyere enn for en konvensjonell konstruksjon. 

En analyse av livssykluskostnadene viser at en passivhuskonstruksjon gir de laveste livssykluskostnadene, ettersom 

varmeanlegget som kreves, er relativt enkelt, og den installerte oppvarmingseffekten er begrenset. 

For småbedrifter kan bruken av integrerte designkonsepter for å redusere energibehovet i nye bygninger betraktes 

som et kostnadseffektivt innkjøpstiltak, uten noen særlige begrensninger utover den ekstra investeringen i starten. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i2)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år uttrykt som primærenergi. 

(b1)  Salgsarealets spesifikke energiforbruk per m2 til 

oppvarming, kjøling og luftkondisjonering er lavere 

enn eller lik 0 kWh/m2 per år dersom spillvarmen fra 

kjøling kan gjenvinnes. Ellers skal energiforbruket 

være lavere enn eller lik 40 kWh/m2 per år for nye 

bygninger og 55 kWh/m2 per år for eksisterende 

bygninger. 

3.1.4 Integrering av kjøleanlegg og varme-, ventilasjons- og klimaanlegg 

Beste miljøstyringspraksis er å gjenvinne spillvarmen fra kjølesyklusen og maksimere bruken av den. Nærings-

middeldetaljister kan under visse omstendigheter produsere så mye varme at de får et overskudd også etter at varmen er 

brukt til romoppvarming, som kan ledes til andre deler av samme bygning eller til andre bygninger. 

Anvendelse  

Tiltakene bør tas i betraktning for nye eller eksisterende bygninger som huser næringsmiddeldetaljister, og driften av 

anleggene kan gi varierende resultater avhengig av ulike faktorer: 

— Bygningens størrelse og bruk: Store butikker er vanligvis ikke alene i bygningen. Derfor kan «naboene» (f.eks. 

mindre butikker i et handlesenter) muligens bruke overskuddsvarmen. Som en hovedregel kan en 

dagligvareforretning med en typisk kjølebelastning og en optimert klimaskjerm gjenvinne nok energi til å varme 

opp et areal som er dobbelt så stort som butikkens eget areal. 

— Utforming og vedlikehold av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg: Alle elementene i varme-, ventilasjons- og 

klimaanlegget bør være korrekt utformet og vedlikeholdt. Gjenvinning av varme fra fraluft, brukerkontrollert 

ventilasjon med CO2-følere og overvåking av lufttettheten og luftkvaliteten innendørs er sterkt anbefalte metoder. 

— Kjølebelastning: Mindre butikker har flere kjølevarer per kvadratmeter salgsareal, og kjøleeffektiviteten er lavere. 

Dessuten spiller tendensen til å øke mengden kjølevarer også en rolle. Butikkens størrelse påvirker ikke de 

tekniske mulighetene for å gjennomføre integrerte metoder, men hele anleggets kostnadseffektivitet blir lavere for 

mindre butikker. 

— Klimatiske forhold: I kalde klima er kjølebelastningen mindre enn i varmere områder. Samtidig er oppvarmings-

behovet i bygninger i Nord-Europa høyt, slik at integrasjonen vil avhenge av kvaliteten på klimaskjermen. I de 

varmeste klimaene, for eksempel middelhavslandene i Europa, kan kjølebehovet være svært høyt, og bygningens 

lufttetthet kan øke de interne gevinstene. Derfor må ventilasjonen være optimalt utformet. Mekanisk kjøling om 

natten og variabel innendørstemperatur (f.eks. 21-26 °C) er også anbefalte metoder.  
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— Omgivelsestemperatur: Ved integrasjon av kjølesyklusen kan omgivelsestemperaturen, som avhenger av anleggets 

utforming, ikke overstige en viss grense dersom det ikke produseres tilstrekkelig med spillvarme til å holde en 

behagelig temperatur inne i bygningene. Det kan være nødvendig med en ekstra varmekilde, men dette avhenger 

igjen av kvaliteten på klimaskjermen. 

— Bygningens eiere: Mange butikker er integrert i et bolig- eller forretningsbygg som tilhører en tredjepart. Bedre 

integrasjon av varmegjenvinning krever derfor at de faktiske eierne av bygningen involveres. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for alle nye og eksisterende kjøleanlegg som skal installeres i nye eller 

rehabiliterte butikker, og gjelder fullt ut for småbedrifter (under ovenstående forutsetninger). Mindre foretak kan 

likevel trenge å sette ut teknisk støtte. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i3)  Gjenvunnet varme fra kjøleanlegget per m2 

(salgsareal) og år. 

(b2)  Energiforbruk til romoppvarming på 0 kWh/m2 per 

år (uten varmeanlegg), dersom spillvarmen fra 

kjøling kan gjenvinnes. 

3.1.5 Overvåking av butikkers energiytelse 

Beste miljøstyringspraksis er å overvåke energiforbruket for prosessene i en butikk (i det minste de mest 

energikrevende prosessene som oppvarming, kjøling, belysning osv.), samt på butikk- og/eller organisasjonsnivå. Det 

er også beste miljøstyringspraksis å referansemåle energiforbruket (per prosess) og å gjennomføre forebyggende og 

korrigerende tiltak. 

Anvendelse  

Et overvåkingssystem kan brukes på et hvilket som helst salgskonsept. Det krever tildeling av ekstra ressurser dersom 

det ikke finnes noen egnet bedriftsledelsesstruktur. Denne praksisen kan kreve en ekstra innsats for eksisterende 

butikker. 

Småbedrifter som driver en eller noen få butikker, kan trenge en god bedriftsledelsesstruktur og strategier for delt 

ansvar for å kunne innføre og vedlikeholde et hensiktsmessig overvåkingssystem. Det kan bli kostbart for eksisterende 

butikker å bruke denne beste miljøstyringspraksisen. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i4)  Gjennomføring av et overvåkingssystem (ja/nei). 

(i5)  Prosentdel butikker som kontrolleres. 

(i6)  Antall prosesser som kontrolleres. 

(b3)  100 % av butikkene og prosessene overvåkes, og det 

redegjøres for energiforbruket hvert år (på grunnlag 

av resultatet av en årlig energirevisjon)(*). 

(b4)  Ordninger for referansemåling er gjennomført. 

(*) Merk: I henhold til energieffektivitetsdirektivet har større bedrifter plikt til å få energirevisjon utført av kvalifiserte sakkyndige 

hvert fjerde år, første gang innen 5. desember 2015. 

3.1.6 Effektiv kjøling, herunder bruk av kjølemidler 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre energisparingstiltak i kjøleanleggene i dagligvareforretninger, særlig ved å 

dekke til kjøledisker med glasslokk, når energisparingspotensialet gir tilstrekkelig store miljøfordeler.  
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Beste miljøstyringspraksis er å bruke naturlige kjølemidler i dagligvareforretninger ettersom dette tiltaket reduserer 

miljøvirkningene betraktelig, og å unngå lekkasjer ved å sørge for at installasjonene er tette og godt vedlikeholdt. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder for næringsmiddeldetaljister med stor kjølebelastning. Tildekning av kjøledisker og -skap kan 

bli nedbetalt i løpet av kort tid (mindre enn tre år) når de forventede besparelser er på 20 % eller mer. Tildekning av 

kjøledisker kan også påvirke butikkens temperaturforhold og luftfuktigheten innendørs. Dessuten kan bruk av naturlige 

kjølemidler, i tillegg til miljøfordelen, under visse omstendigheter redusere energiforbruket innen detaljhandelen for 

næringsmidler. 

Gjennomførbarheten for småbedrifter kan være begrenset til organisasjoner som bruker kommersielle kjøleanlegg, 

både av innstikkstypen og fjernstyrte anlegg. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i7)  Spesifikt (lineært) energiforbruk til kjøling per meter 

kjøledisk og år. 

(i8)  Prosentdel butikker som bruker naturlige 

kjølemidler. 

(i9)  Lekkasjekontroll (prosent av kjølemiddel). 

(b5)  100 % tildekking av kjøledisker og -skap med lav 

temperatur. 

(b6)  100 % bruk av kjølerom (f.eks. i hentesalg) eller 

100 % tildekking av kjøleanlegg med middels 

temperatur når dette kan gi en energisparing på mer 

enn 10 %. 

(b7)  Spesifikt (lineært) energiforbruk til kjøling på 

3000 kWh/m per år. 

(b8)  Allmenn bruk av naturlige kjølemidler. 

3.1.7 Effektiv belysning 

Beste miljøstyringspraksis er å utforme smarte belysningsstrategier med høyere effektivitet og lavere forbruk, å bruke 

dagslys uten at det går ut over salgskonseptet, og å bruke intelligente styringssystemer, hensiktsmessig system-

utforming og de mest effektive belysningsinnretningene for å sikre et optimalt belysningsnivå. 

Anvendelse  

Denne metoden gjelder for alle salgskonsepter. Den omfatter også belysning for markedsføringsformål. Det bør 

imidlertid vurderes nøye hvordan større glassflater som utnytter dagslyset bedre, vil påvirke varmebalansen i butikken. 

Utforming av en optimal belysningsstrategi og bruk av de mest effektive innretningene kan føre til besparelser på over 

50 % i forhold til den nåværende situasjonen. 

Også småbedrifter kan bruke smarte belysningssystemer og effektive innretninger. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

salgsareal og år. 

(i10)  Installert belysningseffekt per m2. 

(b9)  Installert belysningseffekt på under 12 W/m2 for 

supermarkeder og 30 W/m2 for spesialbutikker(1). 

(1) Denne standardverdien for referansemåling bør også ses i lys av EUs GPP-kriterier for innendørsbelysning i detaljhandelen, som 

er 3,5 W/m2/100 lux (grunnkriterier) eller 3,2 W/m2/100 lux (generelle kriterier). Se: http://ec.europa.eu/environment/gpp/ 

pdf/criteria/indoor_lighting.pdf 
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3.1.8 Sekundære tiltak for å bedre energiytelsen 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre energisparingstiltak i distribusjonssentre, gjennomgå energiforbruket 

regelmessig innenfor rammen av miljøstyringsordningen, gi personalet opplæring i energisparing og kommunisere 

organisasjonens energisparingstiltak internt og eksternt. 

Anvendelse 

Et omfattende energistyringssystem som tar hensyn til apparater, distribusjonsentre, spesifikt energiforbruk eller 

kommunikasjon og opplæring kan innføres uten begrensninger med hensyn til detaljistens størrelse, type eller 

geografiske beliggenhet. 

For småbedrifter er tiltak som innkjøp av effektive apparater, opplæring av personalet og kommunikasjon gjennom-

førbare og økonomisk overkommelige tiltak. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i10)  Installert belysnings- og/eller apparateffekt per 

m2. 

(i11)  Energistyringssystem(1) brukes for å fremme 

kontinuerlig forbedring (ja/nei). 

(b10)  100 % av distribusjonssentrene som utelukkende 

betjener detaljisten, overvåkes. 

(1) Energistyringssystemet kan inngå i EMAS. 

3.1.9 Bruk av alternative energikilder 

Når energibehovet er redusert til et minimum, er beste miljøstyringspraksis å begynne å bruke fornybare energikilder i 

butikkene. Å dekke energibehovet med fornybar energi gir vesentlige miljøfordeler. Det er imidlertid av avgjørende 

betydning at man først reduserer energibehovet og øker effektiviteten som forklart i 3.1.1–3.1.8, og deretter begynner å 

bruke fornybare energikilder til det resterende energibehovet. Montering av varmepumper og kraftvarmeanlegg bør 

også vurderes. 

Anvendelse  

Kan i prinsippet innføres i alle typer butikker. Tilgjengeligheten av fornybare energikilder, plass til bakke- eller 

takinstallasjoner og en stabil etterspørsel etter kraftvarmeanlegg er viktige begrensninger. 

En «grønn» innkjøpspolitikk kan være en god løsning for svært små bedrifter. For småbedrifter er det mulig å bruke 

fornybare energikilder eller andre alternative kilder. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i12)  Spesifikk produksjon av alternativ energi på stedet 

eller i nærheten per m2 salgsareal per energikilde. 

(i13)  Prosentdel fornybar energi som produseres på 

stedet eller i nærheten, i forhold til energiforbruket 

i butikken(1). 

(b11)  Å ha nesten energinøytrale bygninger (butikker 

eller distribusjonssentre) der de lokale forholdene 

tillater produksjon av fornybar energi på stedet 

eller i nærheten. 

(1) Alternativt skal andelen fornybar energi som produseres på stedet eller i nærheten, være i samsvar med prEN15603. 
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3.2 Forsyningskjeden for detaljhandelen 

 

Figur 3.1 

Foreslått rekkefølge for viktige spørsmål og tiltak (grå rektangulære bokser) som representerer beste praksis 

for systematisk forbedring av forsyningskjeden, inndelt i forutsetninger og to strategier (S1 og S2)(1) 

3.2.1 Integrering av miljømessig bærekraftige forsyningskjeder i forretningsstrategier og virksomheter 

Beste miljøstyringspraksis er at den øverste ledelsen integrerer miljømessig bærekraftige forsyningskjeder i 

forretningsstrategien, og at personer i ledende stillinger (ideelt sett i en egen enhet) samordner gjennomføringen av 

nødvendige tiltak i hele detaljvirksomheten. Tiltakene bør i det minste samordnes mellom personer eller avdelinger 

som har ansvar for innkjøp, produksjon, kvalitetssikring, transport, logistikk og markedsføring. Det er særlig viktig å 

innføre kvantitative mål på miljømessig bærekraft som kommuniseres bredt og tillegges stor vekt i 

beslutningsprosessen i bedriften, både som en indikator og en drivkraft for tiltak som skal forbedre den miljømessige 

bærekraften i forsyningskjeden. Figur 3.1 inneholder forslag til en serie beste praksis-tiltak for systematisk forbedring 

av produktforsyningskjedene, i kronologisk rekkefølge og etter miljøeffektivitet. Beste miljøstyringspraksis er å 

gjennomføre denne serien av tiltak (som også gjenspeiler beste miljøstyringspraksis beskrevet nedenfor). 

Anvendelse  

Alle detaljister kan integrere en strategi for miljømessig bærekraftige forsyningskjeder i sin ledelsesstruktur og 

virksomhet. Denne beste miljøstyringspraksisen er mer kompleks for større detaljister og krever omfattende opplæring 

og omorganisering for å kunne fastsette miljømessig bærekraftige prioriteringer når det gjelder innkjøp. 

Detaljhandelsorganisasjoner kan ha langsiktig økonomisk nytte av å opprette miljømessig bærekraftige 

forsyningskjeder ved at de kan skape en sterk varemerkeidentitet med høy merverdi, og ved å sikre effektive og 

bærekraftige produktforsyninger for framtiden.  

  

(1) Med kjerneprodukter menes produkter med høyt salgsvolum (i verdi). Prioriterte produkter er derimot produkter med høyt salgsvolum  

(i verdi) og høy miljøvirkning: Når detaljisten har identifisert kjerneproduktene sine, foretas en miljøvurdering av fotavtrykket deres, og 

bare de mest relevante tas i betraktning. 

Forutsetninger 

Prioritere 

forbedring av 

forsyningskjeden 

Miljøvurdering 

Identifisere 

kontrollpunkter 

Produkt- og 

standard-

utvikling 

Etablere 

datautveksling 

med leverandør 

Arbeide med større 

leverandører for å 

forbedre 

miljøeffektiviteten 

Fremme ledende 

produkter Utelukke de dårligste 

produktene Kreve 

tredjepartssertifisering 

Fastsette og 

revidere miljøkrav 

til produkt/ 

leverandør 

Bedre kjernesortiment 

S1. Fremme generell forbedring 

Utvidet nisjemarked 

for ledende produkter 

S2. Oppmuntre til 

miljøvennlig forbruk 

Prioritere 

produktgruppe? 

Relevant ledende 

merke 

Utelukkelseskri-

terier (f.eks. 

rødlistet fisk)? 

Relevant 

tredjepartsmiljøstan-

dard med allmenn 

anvendelse? 

Mulig å stille 

miljøkrav til 

produkt/leverandør? 
Rom for effektive 

tiltak? 

KJERNE-

PRODUKT-

GRUPPER 

Nei Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Nei 

Nei 

Ja Ja Ja 
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For småbedrifter kan slike tiltak være relativt lette å gjennomføre og kan koples til en endring av markeds-

posisjoneringen for å legge vekt på et produktutvalg med større bærekraft som merverdi. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i14)  Offentlig rapportering av kvantitative bedriftsmål 

som spesifikt gjelder forbedring av den miljø-

messige bærekraften i forsyningskjedene for 

prioriterte produkter. 

(i15)  En forretningsenhet på høyt nivå med ansvar for å 

drive og samordne tiltak for miljømessig bærekraft 

i forsyningskjeden. 

(i16)  Kvantitative interne prestasjonsmål (f.eks. for de 

enkelte ansatte) som er spesifikt knyttet til 

forsyningskjedens miljømessige bærekraft. 

(b12)  Systematisk gjennomføring av forbedrings-

programmer for forsyningskjeden for alle prioriterte 

produktgrupper. 

3.2.2 Vurdering av forsyningskjeder for kjerneprodukter for å identifisere prioriterte produkter, leverandører og 

forbedringsalternativer og identifisere effektive ordninger for å forbedre forsyningskjeden for produkter 

Ut fra rekkefølgen for beste miljøstyringspraksis for miljømessig forbedring av forsyningskjedene i detaljhandelen 

(figur 3.1) bør detaljistene, ved hjelp av en miljøvurdering av produktenes forsyningskjeder, identifisere produkter, 

prosesser og leverandører som er prioritert for forbedring; Til vurderingen brukes eksisterende vitenskapelige data, 

samråd med sakkyndige (f.eks. ikke-statlige organisasjoner) og verktøyer for livssyklusvurdering. Detaljistene må 

deretter finne de forbedringsalternativene som er tilgjengelige for de prioriterte produktgruppene. Et viktig aspekt ved 

dette er å identifisere relevante allment anerkjente miljøstandarder fra tredjepart som kan brukes til å angi høyere 

miljøprestasjonsnivåer for leverandører og/eller produkter. Slike standarder kan variere betydelig med tanke på 

gjennomførbarhet og miljøvern. 

Noen standarder har allmenn anvendelse (tabell 3.4–tabell 3.7), og beste praksis for dem er å sørge for at alle 

leverandører/produkter sertifiseres i samsvar med dem. Ved energimerkingsdirektivet 2010/30/EU ble det opprettet en 

rettslig ramme som gjør det mulig for forbrukere og også detaljister å samle sin produktportefølje i den høyeste 

energieffektivitetsklassen. Andre standarder bygger ikke på kriterier som kan brukes allment for å forbedre den 

miljømessige bærekraften til alle produkter og leverandører, men har i stedet som formål å identifisere ledende 

produkter (tabell 3.3). EU-miljømerket tildeles for eksempel produkter som kan vise en miljøprestasjon gjennom hele 

livssyklusen, som tilsvarer de beste 10–20 prosentene av produkter i en relevant kategori. Beste praksis for standarder 

med høye krav, for eksempel ISO type I-miljømerker(1) og økologiske standarder, består i å oppmuntre forbrukerne til 

å velge dem. 

Tabell 3.3 

Illustrerende, ikke-uttømmende eksempler på sertifiseringsstandarder for ledende «miljøprodukter» og 

produktgrupper som standardene gjelder for 

Standard Produktgrupper 

Blå engel (Der blaue Engel) 

EU-miljømerket 

Det nordiske svanemerket 

EUs energimerke (høyeste effektivitetsklasse) 

Varer som ikke er nærings-

midler 

  

(1) Miljømerker av type I: Miljømerking sertifisert av tredjepart (ISO 14024). 
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Standard Produktgrupper 

Økologisk (i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(1) og 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007(2)). Omfatter GOTS, KRAV, Soil Association, 

BioSuisse, osv. 

Næringsmidler og produkter 

av naturfiber 

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til 

økologisk produksjon, merking og kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om 

oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1). 

For standarder med allmenn anvendelse foreslås en enkel klassifiseringsordning som baserer seg på enkelte ofte brukte 

standarder som eksempler. Tabell 3.4 beskriver i detalj de foreslåtte kriteriene som standardene vil medføre for 

produkter og framstilling av disse, for at standardene skal kunne betraktes som «grunnleggende», «forbedrede» eller 

«eksemplariske». 

Tabell 3.4 

Foreslåtte klassifiseringskriterier for «grunnleggende», «forbedrede» og «eksemplariske» standarder for 

produkter som selges av detaljister 

Grunnleggende Forbedret Eksemplarisk 

— samsvar med lokalt regelverk 

— registrering av viktige miljø-

aspekter 

— gjennomføring av en generell 

ledelsesplan 

— i enkelte tilfeller, utelukkelse av de 

mest skadelige praksisene eller 

produktene 

— i enkelte tilfeller, standardverdier 

for et lite antall viktige miljø-

aspekter 

— bestemte former for styrings-

praksis som er forbundet med en 

betydelig miljøforbedring 

— samsvar med kvantitative stan-

dardverdier for miljøprestasjon 

— har vist kontinuerlig forbedring 

innenfor en gitt ramme 

— særlige krav som gjelder viktige 

miljøaspekter og er tilstrekkelig 

bærekraftige og fullstendige til at 

sertifiserte produkter kan defineres 

som miljømessig bærekraftige 

Eksempler på grunnleggende, forbedrede og eksemplariske miljøstandarder og produktgruppene de gjelder for, er 

oppført i henholdsvis tabell 3.5, tabell 3.6 og tabell 3.7. 

Tabell 3.5, 3.6, 3.7 og 3.8 inneholder illustrerende, ikke-uttømmende eksempler som ikke utgjør noen offisiell 

godkjenning av begrepene «grunnleggende», «forbedrede» og «eksemplariske» standarder for produktgrupper. 

Tabell 3.5 

Illustrerende, ikke-uttømmende eksempler på «grunnleggende» miljøstandarder og produktgrupper som 

standardene gjelder for 

Standard Produktgrupper 

GlobalGAP (god landbrukspraksis) og normerende 

standarder 

Plante- og husdyrproduksjon 

Oeko-Tex 1000 Tekstiler 

Nasjonal/regional produktsertifisering (f.eks. den britiske 

opprinnelsessertifiseringen Red Tractor British) 

Alle produkter 

Rødlistede fiskearter (bortvalg) Fisk 
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Tabell 3.6 

Illustrerende, ikke-uttømmende eksempler på «forbedrede» miljøstandarder og -initiativer og produktgruppene 

som standardene gjelder for 

Standarder og initiativer Produktgrupper 

BCI (Better Cotton Initiative – initiativ for bedre bomull) Bomullsprodukter 

BCRSP (Basel Criteria on Responsible Soy Production – 

Baselkriteriene for ansvarlig soyaproduksjon) 

Soya (fôr til bruk i produksjon av meierivarer, egg og 

kjøtt) 

BSI (Better Sugarcane Initiative – initiativ for bedre 

sukkerrør) 

Sukkerprodukter 

4C (Common Code for Coffee Community Association – 

felles kodeks for kaffeinteressenter) 

Kaffe 

Fair-trade (rettferdig handel) Landbruksprodukter fra utviklingsregioner 

RA (Rainforest Alliance – regnskogalliansen) Landbruksprodukter fra tropene 

RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil – rundebord 

om bærekraftig palmeolje) 

Palmeoljeprodukter 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forestry 

Certification – skogsertifiseringsordning) 

Tre og papir 

RTRS (Round Table on Responsible Soy – rundebord om 

ansvarlig soya) 

Soya (fôr til bruk i produksjon av meierivarer, egg og 

kjøtt) 

UTZ Kakao, kaffe, palmeolje, te 

 

Tabell 3.7 

Illustrerende, ikke-uttømmende eksempler på «eksemplariske» miljøstandarder og -initiativer og 

produktgruppene som standardene gjelder for 

Standard Produktgrupper 

FSC (Forest Stewardship Council) Tre og papir 

MSC (Marine Stewardship Council) Villfanget fisk og skalldyr 

Dersom det ikke foreligger miljøstandarder med allmenn anvendelse, er beste praksis for detaljister å spesifisere i 

avtaler hvilke miljøkriterier som gjelder miljømessig svake punkter i forsyningskjeden, eller å gripe inn for å bedre 

prestasjonen i forsyningskjeden gjennom formidling av beste praksis og referansemåling av miljøprestasjon. 

Anvendelse  

Enhver detaljist kan utpeke de mest effektive ordningene for å forbedre forsyningskjeden. Større detaljister med 

produkter under eget varemerke kan gjennomføre alle aspekter av denne beste miljøstyringspraksisen. 

For småbedrifter er denne metoden begrenset til utpeking av prioriterte produkter med sikte på styrt valgarkitektur 

eller grønne innkjøp basert på tredjepartssertifisering. Det medfører ingen store kostnader å bruke en systematisk og 

målrettet strategi over tid.  
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Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i17)  Prosentdel av det samlede salget som består av 

produkter fra forsyningskjeder som er miljømessig 

forbedret gjennom bruk av sertifisering, detaljistst-

andarder eller tiltak. 

(i18) Antallet forsyningskjeder for prioriterte produkter 

som miljømessig sett er blitt svært forbedret 

(forbedrede produkter utgjør minst 50 % av 

salgsverdien i gruppen) gjennom bruk av metoder 

for beste praksis. 

(b13) Gjennomføring av systematisk vurdering 

(uavhengig eller gjennom konsortier) av 

forsyningskjeder for kjerneprodukter. 

3.2.3 Styrt valgarkitektur og grønne innkjøp av prioriterte produktgrupper basert på tredjepartssertifisering 

Beste miljøstyringspraksis er å utelukke de miljømessig minst bærekraftige produktene (f.eks. truede arter) og kreve 

generell (dvs. at målet er 100 % av salget) sertifisering i henhold til miljøstandarder fra tredjepart av produkter som er 

høyt prioritert med hensyn til miljøforbedring. Miljøstandardene gjelder produkter og/eller leverandører og klassifiseres 

generelt som grunnleggende, forbedret eller eksemplarisk avhengig av hvor strenge og omfattende miljøkravene er (se 

tabell 3.8 for illustrerende, ikke-uttømmende eksempler). Beste miljøstyringspraksis er å bruke den allment anerkjente 

miljøstandarden som holder høyest nivå. 

Tabell 3.8 

Illustrerende, ikke-uttømmende eksempler på beste praksis som er basert på standardverdiene for 

referansemåling av beste kvalitet for denne beste miljøstyringspraksisen for ulike produktgrupper 

Produktgruppe 
Eksempler på beste praksis 

(faktiske salgsandeler eller mål for salgsandeler for ulike standarder) 

Kaffe, te 100 % rettferdig handel, 100 % 4C 

Frukt og grønnsaker 100 % Global GAP 

Fettstoffer og oljer 100 % RSPO, 100 % RTRS 

Fisk og skalldyr 100 % MSC 

Sukker 100 % rettferdig handel 

Tekstiler 100 % BCI 

Tre og papir 100 % FSC 

Anvendelse  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for alle detaljister. Standardverdien for referansemåling av beste kvalitet 

uttrykkes i forhold til produkter som større detaljister selger under eget varemerke. 

Små foretak uten produktserier under eget varemerke bør unngå de mest miljøskadelige produktene (f.eks. truede 

fiskearter) og lagerføre merkevarer som er sertifisert i henhold til relevante miljøstandarder (f.eks. tabell 3.3). 

Det kan hende at miljøstandarder fra tredjepart ikke dekker alle relevante miljøaspekter og prosesser i 

forsyningskjeden, og det finnes ikke strenge miljøstandarder med allmenn anvendelse for alle produktgrupper. 

Forsyningskjeden til produktgrupper som ikke er oppført i tabell 3.8, kan forbedres ved at det stilles krav til produktene 

eller leverandøren, tiltak fra detaljistenes side (f.eks. referansemåling av leverandører) og fremming av ledende 

«miljøprodukter» som beskrevet i de beste miljøstyringspraksisene nevnt nedenfor.  
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Dersom miljøsertifisering angis som en forutsetning for bestilling, skal kostnadene forbundet med samsvar og 

sertifisering bæres av leverandørene og ikke legges over på detaljistene. Beste praksis innebærer likevel at detaljistene 

hjelper eksisterende leverandører med å oppnå sertifisering, og at kostnadene deles. De kostnadene leverandørene har 

til oppfylling av kravene, kan betraktes som en investering for å kunne øke markedsaksepten for produktene og 

eventuelt øke prisene. For detaljister kan de ekstra kostnadene som denne metoden medfører, oppveies av 

risikoreduksjon i forsyningskjeden og potensielle prissettings- og markedsføringsfordeler. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i19)  Prosentdel produkter som selges i en bestemt 

produktgruppe, og som er sertifisert i henhold til en 

bestemt tredjepartsmiljøstandard, etter salgsverdi. 

(i20)  Angivelse av hvor strenge og fullstendige 

standardene fra tredjepart er, etter den grove 

inndelingen i grunnleggende, forbedrede eller 

eksemplariske standarder. 

(i21)  Antall produktgrupper der mer enn halvparten av 

salget er sertifisert i henhold til en miljøstandard fra 

tredjepart. 

(b14)  Detaljisten viser planmessige framskritt i forbindelse 

med en detaljert plan om å oppnå 100 % sertifisering 

med en «forbedret» miljøstandard (tabell 3.6) for 

produkter under eget varemerke i visse 

produktgrupper som f.eks. kaffe, te, fettstoffer og 

oljer, sukker og tekstiler. 

(b15)  Detaljisten viser planmessige framskritt i forbindelse 

med en detaljert plan om å oppnå 100 % sertifisering 

med en «eksemplarisk» miljøstandard (tabell 3.7) for 

produkter under eget varemerke i visse 

produktgrupper som f.eks. fisk og skalldyr, tre og 

papir. 

3.2.4 Håndheving av miljøkrav for leverandører av prioriterte produktgrupper 

Beste miljøstyringspraksis er å fastsette miljøkriterier for prioriterte produkter og leverandørene av disse ved å sikte 

mot miljømessig svake punkter, og å kontrollere at disse kriteriene blir oppfylt gjennom revisjon av produkter og 

leverandører. 

Anvendelse  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for større detaljister og prioriterte produkter under eget varemerke. Revisjon 

av leverandørers miljøprestasjon kan integreres i systemer for sosial revisjon og kvalitetskontroll av produkter for å 

redusere tilleggskostnadene. De kostnadene leverandørene har til oppfylling av kravene, kan oppveies av sikrere 

etterspørsel og økt salgbarhet for produktene deres, og muligheten de dermed kan få til å øke prisene. For detaljister 

kan kostnadene oppveies av redusert risiko for dårlig omdømme og redusert forretningsmessig risiko på mellomlang 

sikt for forsyningskjeden med hensyn til ikke-bærekraftig praksis, og av pris- og markedsføringsfordeler som følge av 

dette. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder ikke for små bedrifter. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i22)  Prosentdel salg av produkter under eget varemerke i 

en produktgruppe som oppfyller angitte miljøkrav. 

(i23)  Den miljøprestasjonen disse kravene representerer. 

(i24)  Prosentdel av produktene som oppfyller målene, for 

produktgrupper som er omfattet av et program for 

utstrakt måloppfyllelse. 

(i25)  Antall produktgrupper der mer enn halvparten av 

salget oppfyller bestemte miljøkrav. 

(b16)  100 % av salget av produkter under eget varemerke 

i en produktgruppe oppfyller miljøkrav fastsatt av 

detaljisten. 
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3.2.5 Fremming av bedre leverandørprestasjoner gjennom referansemåling og formidling av beste praksis 

Beste miljøstyringspraksis er å fremme forbedringer hos leverandørene gjennom opprettelse av informasjons-

utvekslingssystemer som kan brukes til referansemåling av leverandører, og gjennom formidling av bedre ledelsespraksis. 

Dette siste aspektet kan hjelpe leverandørene med å overholde standarder fra tredjepart og kriterier fastsatt av detaljisten. 

Anvendelse  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for større detaljister og prioriterte produkter under eget varemerke. 

Detaljister kan tilby leverandørene en litt fordelaktig pris for å oppmuntre dem til å delta i forbedringsordninger og 

betale for datasammenstilling og formidling av metoder for bedre ledelsespraksis. Disse kostnadene bør oppveies av 

redusert risiko for dårlig omdømme og redusert forretningsmessig risiko på mellomlang sikt for forsyningskjeden med 

hensyn til ikke-bærekraftig praksis, og av pristillegg som detaljistene kan innføre som følge av dette. Utbyttet fra alle 

identifiserte effektivitetsforbedringer kan deles med detaljistene gjennom en avtale. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder ikke for små bedrifter. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i26)  Prosentdel salg av produkter under eget varemerke 

som kommer fra leverandører som deltar i 

detaljhandelsprogrammer for forbedring av 

miljøprestasjonen. 

(i27)  Det miljøprestasjonsnivået som disse programmene 

representerer. 

(i28)  Prosentdel som deltakende leverandører har som 

mål for produktgrupper der det gjennomføres et 

forbedringsprogram for leverandører. 

(i29)  Antall produktgrupper der over halvparten av salget 

kommer fra leverandører som deltar i 

detaljhandelsprogrammer for forbedring av 

miljøprestasjonen. 

(b17)  100 % av salget av produkter under eget varemerke 

i en produktgruppe kommer fra leverandører som 

deltar i detaljhandelsprogrammer for forbedring av 

miljøprestasjonen. 

3.2.6 Samarbeid innen forskning og utvikling for å fremme generell forbedring og nyskaping i forsyningskjeden 

Beste miljøstyringspraksis er å samarbeide strategisk med andre aktører om å identifisere og utvikle nyskapende 

alternativer for å forbedre forsyningskjeden, og å utvikle allment anerkjente miljøstandarder. 

Anvendelse  

Enhver større detaljist med forsyningskjeder for egne varemerker kan samarbeide med forskningsinstitusjoner eller 

rådgivningstjenester om å forbedre forsyningskjedens bærekraft. Detaljister kan ønske å konsentrere seg om forskning 

og utvikling for produktgrupper der det ikke finnes noen kommersielt gjennomførbare forbedringsalternativer med 

allmenn anvendelse. Denne praksisen kan ses som en investering i å bygge opp bærekraftige og økonomisk 

konkurransedyktige forsyningskjeder. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder ikke for små bedrifter. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i30)  Utgifter til forskning på bærekraftige forsynings-

kjeder (uttrykt i forhold til omsetning). 

(i31)  Kvalitativ vurdering av hvorvidt forskningen retter 

seg mot nyskapende, skalerbare forbedringsalter-

nativer med stort potensial. 

(i32)  Særlige miljøforbedringer som kan tilskrives bruk 

av forskningsresultatene. 

— 
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3.2.7 Fremming av ledende miljøprodukter 

Beste miljøstyringspraksis er å fremme ledende sertifiserte miljøprodukter. Holdningskampanjer, innkjøpsmetoder, 

prisfastsettelse, plassering i butikken og annonsering er viktige elementer i denne metoden, som effektivt kan 

gjennomføres ved å utvikle økologiske serier under eget varemerke. 

Anvendelse  

Alle detaljister kan lagerføre og fremme forbruk av ledende miljøprodukter. Større detaljister kan gjennomføre denne 

metoden i større omfang ved å utvikle økologiske serier under eget varemerke. Leverandørens kostnader i forbindelse 

med sertifisering av ledende produkter kan legges over på detaljistene. Sertifiserte ledende miljøprodukter er forbundet 

med vesentlige pristillegg og høyere fortjenestemarginer. Økologiske produktserier under eget varemerke kan også øke 

en detaljists samlede salg av produkter av eget merke gjennom en positiv «glorieeffekt». 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for småbedrifter. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i33)  Prosentdel salg i en produktgruppe som er 

sertifisert i samsvar med eksemplariske standarder 

for ledende produkter. 

(i34)  Antall produktgrupper som omfatter ledende 

miljøprodukter. 

(i35)  Det finnes en omfattende serie av økologiske 

produkter under eget varemerke (ja/nei). 

(b18)  10 % av salget i næringsmiddelproduktgrupper er 

sertifisert som økologisk. 

(b19)  50 % av den bomullen som selges, er sertifisert 

som økologisk. 

(b20)  10 % av salget i grupper av varer som ikke er 

næringsmidler, er sertifisert i henhold til offisiell 

tredjepartssertifisert miljømerking etter ISO type 

I-definisjonen. 

3.3 Transport og logistikk 

3.3.1 Grønne innkjøp og miljøkrav for leverandører av transporttjenester 

Beste miljøstyringspraksis er å integrere miljøprestasjon og rapporteringskriterier i innkjøp av transport- og 

logistikktjenester som ytes av tredjeparter, herunder krav om gjennomføring av beste miljøstyringspraksis som 

beskrevet i dette dokumentet. 

Anvendelse  

Alle detaljister kjøper i det minste en del av transport- og logistikkvirksomheten sin hos tredjepartsleverandører og kan 

treffe innkjøpsbeslutninger ut fra effektivitets- eller miljøkriterier. En mer effektiv transport- og logistikkvirksomhet 

reduserer driftskostnadene og krever effektiv overvåking og rapportering. Effektive tredjepartsleverandører av 

transporttjenester kan eventuelt tilby detaljister rimeligere tjenester. 

Små detaljister er vanligvis avhengige av tredjepartsleverandører. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i36)  Prosentdel av leverandørene av transporttjenester 

som er sertifisert i henhold til miljørelaterte 

standarder (omfatter registering i rapporterings-

programmer). 

(i37)  Prosentdel av leverandørene av transporttjenester 

som oppfyller bestemte miljøkrav eller beste 

miljøstyringspraksis beskrevet i dette dokumentet. 

(b21)  100 % av leverandørene av transport- og 

logistikktjenester oppfyller enten 

i)  tredjepartsverifiserte miljørelaterte standarder, 

ii)  særlige miljøkrav, 

iii)  beste miljøstyringspraksis som beskrevet i dette 

dokumentet. 
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3.3.2 Overvåking og rapportering av effektivitet for all transport- og logistikkvirksomhet 

Beste miljøstyringspraksis er å rapportere om effektiviteten og miljøprestasjonen for all transport- og 

logistikkvirksomhet mellom førstelinjeleverandører, distribusjonssentre, detaljister og avfallshåndteringsanlegg, på 

grunnlag av overvåking av intern virksomhet og data fra tredjepartsvirksomhet. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder for alle detaljister. Rapportering om intern transport- og logistikkvirksomhet skal bare gjelde 

større detaljister. Effektiv overvåking og rapportering krever små investeringer i nødvendige informasjons-

teknologisystemer og ledelse, men kan bidra til å identifisere muligheter for å effektivisere transport- og 

logistikkvirksomheten. 

For småbedrifter finnes grunndata om gjennomsnittlige utslippsfaktorer for ulike transportmåter som underlag for å 

beregne utslippene. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i38)  Tonn CO2-ekvivalenter per år fra transport- og 

logistikkvirksomhet. 

(i39)  Kg CO2-ekvivalenter per m3 eller pall levert. 

(i40)  Om følgende parametrer rapporteres for all relevant 

transport- og logistikkvirksomhet: 

i)  antall og prosentdel km/tonnkilometer (tkm) med 

ulike transportmåter, 

ii)  kg CO2-ekvivalenter per tonn, m3 eller pall 

levert. 

(i41)  Om følgende indikatorer rapporteres for all relevant 

intern transport- og logistikkvirksomhet: 

i)  vognlastfaktor (i prosent av vekt- eller 

volumkapasitet), 

ii)  kg CO2-ekvivalenter per tonn-km. 

(b22)  For 100 % av transport- og logistikkvirksomheten 

mellom førstelinjeleverandører, detaljistbutikker og 

avfallshåndteringsanlegg, herunder den virksomheten 

som utføres av tredjepartsleverandører av transport-

tjenester, skal det rapporteres om følgende 

indikatorer: 

i)  prosentdel av transport med ulike transportmåter, 

ii)  kg CO2-ekvivalenter per m3 eller pall levert. 

(b23)  For all intern transport- og logistikkvirksomhet 

mellom førstelinjeleverandører, detaljistbutikker og 

avfallshåndteringsanlegg skal det rapporteres om 

følgende indikatorer: 

i)  vognlastfaktor (i prosent av vekt- eller 

volumkapasitet), 

ii)  kg CO2-ekvivalenter per tonn-km. 

3.3.3 Integrering av transporteffektivitet i innkjøpsbeslutninger og emballasjeutforming 

Beste miljøstyringspraksis er å integrere transporteffektivitet i innkjøpsbeslutninger og emballasjeutforming på 

grunnlag av en livssyklusvurdering av produkter innkjøpt fra ulike regioner, og utforme produktemballasjen slik at 

transportenhetene kan stå så tett som mulig. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder større detaljister med produktserier under eget varemerke. Den er spesielt avhengig av typen 

produkt og produktenes opprinnelse og er forbundet med mange faktorer. Når det gjelder emballasjen, kan økt tetthet 

for emballerte produkter bedre transporteffektiviteten betydelig og dermed redusere transportkostnadene. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder ikke for små bedrifter.  
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Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i39)  Kg CO2-ekvivalenter per m3 eller pall levert. 

(i42)  Fordeling på transportmåter. 

(i43)  Antall produktgrupper der innkjøp eller emballasje er 

tilpasset særlig for å redusere transport og logistikk 

og miljøvirkningen gjennom hele produktets 

livssyklus. 

(i44)  Systematisk gjennomføring av forbedringer av 

emballasjen for å oppnå høyest mulig tetthet og 

forbedre transport- og logistikkeffektiviteten (ja/nei). 

(b24)  Systematisk gjennomføring av forbedringer av 

emballasjen for å oppnå høyest mulig tetthet og 

forbedre transport- og logistikkeffektiviteten. 

3.3.4 Overgang til mer effektive transportmåter 

Beste miljøstyringspraksis er å gå over til mer effektive transportmåter, særlig transport på jernbane og vannveier og 

med større lastebiler, og begrense bruken av flyfrakt for en så stor del av transportavstanden som mulig. Muligheten for 

å gjennomføre en slik overgang kan være begrenset til primærdistribusjonen, fra leverandørenes distribusjonssentre til 

detaljistenes distribusjonssentre, ettersom de første og siste kilometrene ofte krever veitransport. Derfor krever 

fordeling på transportmåter at distribusjonsnettene optimeres slik at de klarer å håndtere flere ulike transportmåter 

(f.eks. plassere distribusjonssentrene der det er tilgang til nettverk av jernbaner og vannveier). Overgang fra mindre til 

større lastebiler, herunder lastebiler med toetasjes tilhengere, er også en del av denne metoden ettersom effektiviteten 

ved større lastebiler er betydelig større enn ved mindre. Fordeling på transportmåter kan også ligge til grunn for 

innkjøpsbeslutninger der transport utgjør en viktig del av miljøvirkningen gjennom hele produktets livssyklus (dersom 

det tas hensyn til alle relevante konsekvenser gjennom hele livssyklusen). 

Tabell 3.9 

Rangering av transportmåter etter miljøvennlighet (høyest først) 

Rangering Transportmåte 

1 Godstog 

2 Oversjøisk fart 

3 Innlands vannveier 

4 Stor lastebil 

5 Middels stor lastebil 

6 Liten lastebil 

7 Flyfrakt 

Anvendelse  

Alle detaljister kan treffe tiltak for å gå over til en produkttransport som forurenser mindre, i det minste ut fra 

kjøretøystørrelse, og de fleste større detaljister kan flytte minst en del av primærdistribusjonen fra vei til jernbane eller 

vannveier. Å gjennomføre en overgang i stor skala av varetransporten i detaljhandelen fra vei til jernbane og innlands 

vannveier krever imidlertid en oppgradering av den nasjonale infrastrukturen for jernbane og innlands vannveier og 

større samordning mellom driftsselskapene over landegrensene. Derfor kan nasjonal transportinfrastruktur og -politikk 

(f.eks. veiavgifter) få betydelig innvirkning på detaljistenes rom for forbedring og beslutninger med hensyn til 

transportmåter. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder ikke for småbedrifter, unntatt der tilgjengelige innkjøpsvalg gjør det mulig 

å velge mer effektive transportmåter for bestemte produkter.  
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Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i45)  Prosentdel av samlet produkttransport (tonn-km), fra 

førstelinjeleverandører til butikker, som de angitte 

mer effektive transportmåtene står for. 

(i45)  Prosentdel av internasjonal produkttransport (tonn-

km) som de angitte mer effektive transportmåtene 

står for. 

(b25)  Over 50 % av landtransporten mellom førstelinje-

leverandører og detaljistenes distribusjonssentre, etter 

salgsverdi, er transport på vannveier/jernbane (der 

infrastrukturen tillater det). 

(b26)  Over 99 % av oversjøisk transport, etter salgsverdi, 

skjer med skip. 

3.3.5 Optimering av distribusjonsnettet 

Beste miljøstyringspraksis er å optimere distribusjonsnettet gjennom systematisk gjennomføring av det mest effektive 

av følgende alternativer: i) strategisk sentraliserte knutepunkter for jernbane- og vannveitransport, ii) felles plattformer 

og iii) direkteruter. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder for større detaljister med interne transport- og logistikktjenester og for tredjepartsleverandører 

av transporttjenester, særlig der transporten skjer over lengre avstander. Den krever ikke store investeringer. Oppføring 

av nye sentrale knutepunkter som integreres med jernbane- og vannveitransportnett, krever betydelige investeringer. I 

begge tilfeller kan økt lasteffektivitet og bruk av mer effektive transportmåter for langdistanseruter redusere 

driftskostnadene betraktelig. 

Den gjelder ikke for småbedrifter. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i39)  Kg CO2-ekvivalenter per m3 eller pall levert. 

(i47)  Antall felles plattformer i bruk, antall strategiske 

sentrale knutepunkter i bruk eller antall direkte 

transportruter i bruk. 

(i48)  Prosentdel reduksjon i klimagassutslippene fra 

transport- og logistikkvirksomhet ved gjennomføring 

av de angitte alternativene for forbedring av 

distribusjonsnettet. 

(i49)  Utsetting av transport- og logistikkvirksomhet til 

tredjepartsleverandør med et optimert 

distribusjonsnett (ja/nei). 

(i50)  Systematisk optimering av distribusjonsnett ved 

innføring av strategiske knutepunkter, felles 

plattformer og direkteruter (ja/nei). 

(b27)  Systematisk optimering av distribusjonsnett ved 

innføring av strategiske knutepunkter, felles 

plattformer og direkteruter. 

3.3.6 Optimering av ruteplanlegging, bruk av telematikk og sjåføropplæring 

Beste miljøstyringspraksis er å optimere driftseffektiviteten gjennom effektiv ruteplanlegging, bruk av telematikk og 

sjåføropplæring. Effektiv ruteplanlegging innbefatter at kjøretøyer med butikkleveranser tar med seg returlast i form av 

avfall eller leverandørleveranser til distribusjonssentraler, og at det foretas leveranser om natten for å unngå perioder 

med tett trafikk. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder for alle produkter som skal leveres til større detaljister med interne transport- og 

logistikktjenester, og for tredjepartsleverandører av transporttjenester. Opplæring av sjåfører gir vanligvis en 

drivstoffbesparelse på 5 %. Ruteoptimering kan kreve en betydelig investering i informasjonsteknologi, men kan 

redusere kapitalinvesteringskostnadene (det trengs færre lastebiler) og senke driftskostnadene (drivstoffkostnadene) 

betraktelig. 

Denne praksisen gjelder for småbedrifter dersom de har egne transportkjøretøyer (f.eks. varebiler).  
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Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i39)  Kg CO2-ekvivalenter per m3 eller pall levert. 

(i51)  Bilparkens gjennomsnittlige lasteeffektivitet 

(kapasitet i volum eller vekt) i prosent eller andel av 

bilparken som kjører tom (lastebil-km), eller 

bilparkens gjennomsnittlige gram CO2-ekvivalenter 

per tonn-km. 

(i52)  Prosentdel av sjåførene som løpende gis opplæring i 

effektiv kjøring. 

(i53)  Gjennomføring av en effektiv premieringsordning for 

sjåførene (ja/nei). 

(i54)  Prosentdel reduksjon i klimagassutslippene fra 

transport og logistikk ved gjennomføringen av 

angitte alternativer (dvs. returlast av avfall eller 

leverandørleveranser, telematikk, sjåføropplæring og 

premieringsordninger, leveranser i perioder med lite 

trafikk). 

(i55)  Systematisk ruteoptimering gjennom returlast av 

avfall eller leverandørleveranser når kjøretøyene 

kjører tilbake etter levering til butikken, bruk av 

telematikk og utvidede muligheter for levering 

(ja/nei). 

(b28)  Løpende opplæring i effektiv kjøring for 100 % av 

sjåførene, eller gjennomføring av en effektiv 

premieringsordning for sjåfører. 

(b29)  Systematisk ruteoptimering gjennom returlast av 

avfall eller leverandørleveranser når kjøretøyene 

kjører tilbake etter levering til butikken, bruk av 

telematikk og utvidede muligheter for levering. 

3.3.7 Reduksjon av veigående kjøretøyers miljøvirkning gjennom innkjøpsbeslutninger og ettermontering av utstyr 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere veigående kjøretøyers miljøvirkning gjennom innkjøpsbeslutninger og 

ettermontering av utstyr. Dette omfatter innkjøp av kjøretøyer med alternativ drivkraft, effektive kjøretøyer med lave 

utslipp og lavt støynivå, aerodynamiske ombygginger og bruk av dekk med lav rullemotstand. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder for alle produkter som skal leveres til større detaljister med interne transport- og 

logistikktjenester, og for tredjepartsleverandører av transporttjenester. For kjøretøyer som kjører over lange avstander 

med høy hastighet (> 80 km/t), vil små investeringer i aerodynamiske ombygginger og større investeringer i 

oppgradering til mer aerodynamiske trekkvogner og tilhengere være nedbetalt innen to år. Den samme 

nedbetalingstiden gjelder ved montering av dekk med lav rullemotstand. Kjøretøy med alternativ drivkraft krever 

betydelig høyere investeringskostnader. 

Denne praksisen gjelder for småbedrifter dersom de har egne transportkjøretøyer (f.eks. varebiler). 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i56)  L/100 km (kjøretøyenes drivstofforbruk) eller kg 

CO2-ekvivalenter per tonn-km. 

(i57)  Prosentdel av kjøretøyer i bilparken som oppfyller 

kravene for ulike EURO-klasser 

(i58)  Prosentdel av kjøretøyene, tilhengerne og 

lasteutstyret som oppfyller PIEK-standardene for 

støy eller tilsvarende standarder som gjør det mulig 

å foreta leveranser om natten. 

(i59)  Prosentdel av kjøretøyene i bilparken som drives 

med alternativt drivstoff, herunder naturgass, 

biogass og elektrisk kraft. 

(b30)  100 % av lastebilene oppfyller EURO V(1) og har et 

drivstofforbruk for tunge lastebiler på mindre enn 

30 l/100 km. 

(b31)  100 % av lastebilene, tilhengerne og lasteutstyret 

oppfyller PIEK-standardene for støy eller 

tilsvarende standarder som gjør det mulig å foreta 

leveranser om natten. 

(b32)  Bruk av kjøretøyer med alternative drivstoffer 

(naturgass, biogass, elektrisk kraft). 

(b33)  100 % av kjøretøyene er utstyrt med dekk med lav 

rullemotstand. 
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Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i60)  Prosentdel av kjøretøyene i bilparken med dekk 

med lav rullemotstand. 

(i61)  Prosentdel av kjøretøyene og tilhengerne i 

bilparken som er utformet eller ombygget for å 

forbedre de aerodynamiske resultatene. 

(b34)  100 % av kjøretøyene og tilhengerne er utformet 

eller ombygget for å forbedre de aerodynamiske 

resultatene. 

(1) EURO VI-standarden for utslipp fra kjøretøyer trådte i kraft i slutten av 2012 og kan derfor betraktes som en standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet i kommende år. 

3.4 Avfallshåndtering 

3.4.1 Begrensning av næringsmiddelavfall 

Beste miljøstyringspraksis er å integrere miljøvennlig praksis for å unngå produksjon av næringsmiddelavfall, for 

eksempel overvåking, revisjon, prioritering, logistikktiltak, bedre oppbevaringsmetoder, kontroll av temperatur og 

luftfuktighet i butikker, i distribusjonssentraler og varebiler, opplæring av personalet, donasjoner, råd til forbrukere 

osv., og bruke fermentering for å unngå deponering eller forbrenning av næringsmiddelavfall. 

Anvendelse  

Dette er et kostnadseffektivt tiltak som gjelder for næringsmiddeldetaljister uansett størrelse i alle medlemsstater. Det 

kan likevel finnes retningslinjer for å unngå/redusere bruken av donasjon av næringsmidler. 

Alle småbedrifter kan bruke forebyggende tiltak for å unngå produksjon av næringsmiddelavfall. Håndterings-

kostnadene vil bli oppveid av kostnadsbesparelsene ved redusert produkttap og lavere avfallsproduksjon. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i62)  Kg eller tonn næringsmiddelavfall, absolutt verdi, 

per m2 eller per millioner euro i omsetning. 

(i63)  Prosentdel næringsmiddelavfall i forhold til samlet 

næringsmiddelinnkjøp. 

(i64)  Kg eller tonn næringsmidler som har overskredet 

siste salgsdato men ikke siste forbruksdato, og som 

doneres til veldedige organisasjoner. 

(i65)  Kg næringsmiddelavfall som sendes til gjenvinning, 

for eksempel fermentering. 

(i66)  Kg næringsmiddelavfall som sendes til deponi eller 

forbrenningsanlegg. 

(i66)  Intet næringsmiddelavfall sendes til deponi eller 

forbrenningsanlegg. 

3.4.2 Integrasjon av avfallshåndtering i detaljistenes virksomhet 

Beste miljøstyringspraksis er å integrere ordninger for avfallshåndtering der forebyggende tiltak prioriteres. Beste 

praksis omfatter: 

— Intern styringspraksis: 

— sortering og spesifikk behandling med sikte på gjenbruk: komprimering, brikettering av papir- og plastavfall, 

kjøling av næringsmiddelavfall osv. 

— overvåking av avfallsproduksjonen 

— forberedelser til gjenbruk av emballasjemateriale som paller og plastbokser til leverandører, distribusjonssentre, 

utstillingssteder i butikker og hjemlevering 

— opplæring av personalet.  
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— Styringspraksis på organisasjonsplan: 

— overvåking av avfallet produsert av butikkene, per kategori og per endelige bestemmelsessted 

— gjennomføring av omvendt logistikk for håndtering av emballasjemateriale (som skal gjenbrukes eller 

gjenvinnes), avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og annet avfall (for eksempel farlig avfall) til 

leverandører, behandlingsanlegg og/eller distribusjonssentre 

— opprettelse av lokale og/eller regionale partnerskap for avfallshåndtering 

— kommunikasjon til forbrukerne om ansvarlig avfallshåndtering i husholdningene. 

Anvendelse  

De beskrevne metodene gjelder for alle detaljister. Beste praksis bør være tilpasset detaljister med mange butikker og 

distribusjonssentre. Bruken av ressurser til effektiv reduksjon av avfallsmengden bør være økonomisk forsvarlig. 

Bulktransport tilbake til distribusjonssentrene bør kunne redusere behandlingskostnaden sammenlignet med de 

kostnadene som kan forhandles på lokalt plan eller butikkplan. 

Småbedrifter som produserer store mengder avfall, bør sette av ressurser og lære opp personalet i god praksis for 

avfallshåndtering. 

Forbindelse mellom indikator for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i67)  Gjenvinnings- og gjenbruksgrad. (b36)  Et system for avfallshåndtering finnes i butikken, 

og målet er å gjenvinne eller gjenbruke 100 % av 

det sekundære emballasjematerialet. 

3.4.3 Returordninger for PET- og PE-flasker og for brukte produkter 

Beste miljøstyringspraksis er å ha returordninger og integrere dem i bedriftenes logistikk som for eksempel for PET- 

eller PE-flasker. 

Anvendelse  

Næringsmiddeldetaljister, særlig større kjeder, kan gjennomføre denne beste miljøstyringspraksisen. Den forutsetter 

tildeling av ressurser, vedlikehold og utstyr. I noen land er den allerede obligatorisk (f.eks. Nederland, Sverige og 

Tyskland). 

For småbedrifter kreves det ekstra ressurser til daglig drift av returordningen. 

Forbindelse mellom indikator for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i68)  Resirkuleringsgrad hos forbrukerne i forhold til 

salget av returflasker. 

(b37)  Forbrukerne returnerer 80 % uten panteordning 

eller 95 % med panteordning. 

3.5 Bruk av mindre og sertifisert/gjenvunnet papir til publikasjoner 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere miljøvirkningen gjennom redusert forbruk av materialer, for eksempel 

papiroptimering for kommersielle publikasjoner og bruk av mer miljøvennlig papir. 

Anvendelse  

Alle detaljister, særlig større kjeder som produserer store mengder trykte kommersielle publikasjoner, kan ha fordel av 

å gjennomføre denne beste miljøstyringspraksisen. En vel gjennomført praksis for å redusere papirforbruket kan gi 

kostnadsbesparelser.  
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Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for småbedrifter. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i69)  Prosentdel sertifisert papir av alt papir som brukes. 

(i70)  Gramvekt for papiret som brukes. 

(i71)  Prosentdel bestrøket papir. 

(i72)  Prosentdel trykkerier som er sertifisert i henhold til 

EMAS eller ISO 14001. 

(b38) 100 % sertifisert/gjenvunnet papir. 

(b39)  Gramvekt under 49 g/m2. 

(b40)  Under 10 % bestrøket papir. 

(b41) 100 % av trykkeriene er sertifisert i henhold til 

EMAS/ISO 14001. 

3.6 Oppsamling og bruk av regnvann 

Beste miljøstyringspraksis er å samle opp og bruke og/eller infiltrere regnvann på stedet fra tak og parkeringsområder. 

Anvendelse  

Detaljister som eier bygninger og/eller parkeringsområder som befinner seg på steder der forholdene ligger til rette for 

det, kan gjennomføre denne praksisen. Klimatiske forhold og standardsystemer for oppsamling av regnvann i 

kommunen kan ha betydning for bruken av denne metoden. Det er et kostnadsintensivt tiltak. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for småbedrifter. 

Forbindelse mellom indikator for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i73)  Oppsamling av regnvann og/eller infiltrasjon på 

stedet er integrert i vannforvaltningsordningen 

(ja/nei). 

(b42)  Oppsamling av regnvann og/eller infiltrasjon på 

stedet er integrert i vannforvaltningsordningen. 

3.7 Forebygging av bruk av engangsplastposer eller andre tiltak for å påvirke forbrukernes atferd 

Beste miljøstyringspraksis er å påvirke forbrukerne gjennom kampanjer for å redusere deres miljøvirkning, for 

eksempel avskaffing av plastposer, ansvarlig annonsering og rådgivning til forbrukerne. 

Anvendelse  

Alle detaljister kan gjennomføre denne praksisen. Vanligvis er forskrifter den viktigste drivkraften for å gjennomføre 

disse tiltakene. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for småbedrifter. 

Forbindelse mellom indikator for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i74)  Antall tilgjengelige engangsposer ved kassene. (b43)  Det finnes ikke engangsposer ved kassene. 
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4.  ANBEFALTE VIKTIGE SEKTORSPESIFIKKE MILJØINDIKATORER 

Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

ENERGIYTELSE 

1.  Spesifikt 

energiforbruk 

kWh per m2 

per år 

Energibruk (elektrisitet, varme, andre 

brensler) per salgsarealenhet og år. 

Anvisninger: 

— Bruk av fornybar energi bør ikke trekkes 

fra. 

— Korreksjonsfaktorer kan brukes for å 

bestemme salgsareal (ut fra høyde og 

andre tekniske parametrer). «Salgsareal» 

bør fastsettes av detaljisten. 

— Det anbefales at det ikke korrigeres for 

åpningstider. Verdiene for årlig 

energiforbruk bør rapporteres. 

Per butikk (sted), distribusjons-

senter eller annet og på 

organisasjonsplan (samlet verdi) 

Per viktigste energiforbrukende 

prosess: varme, elektrisitet til 

kjøling (dersom aktuelt) og 

elektrisitet til alle andre 

bruksområder 

Energieffektivitet Salgsarealets spesifikke energifor-

bruk per m2 til oppvarming, avkjø-

ling og luftkondisjonering er lavere 

enn eller lik 0 kWh/m2 per år 

dersom spillvarmen fra kjøling kan 

integreres. Ellers skal energi-

forbruket være lavere enn eller lik 

40 kWh/m2 per år for nye 

bygninger og 55 kWh/m2 per år 

for eksisterende bygninger. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4) 

2.  Spesifikt 

(lineært) 

energiforbruk til 

kjøling 

kWh/m per år Energiforbruk til kjøling per løpemeter 

kjøledisk og år. 

Anvisninger: 

— Gjelder ikke for butikker uten 

kjøledisker og -skap, for eksempel 

detaljister som selger varer som ikke er 

næringsmidler. 

Per butikk (sted) Energieffektivitet Spesifikt (lineært) forbruk for 

sentralisert kjøling på 3000 kWh/m 

per år. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.6) 

3.  Belysningseffekt W/m2 Installert belysningseffekt for å oppfylle 

belysningsbehovet (grunnleggende og for 

produktpresentasjon) per salgsarealenhet og 

år. 

Per butikk (sted), distri-

busjonssenter eller annet 

Per butikkareal og per 

dagsperiode, dersom det er aktuelt 

Energieffektivitet Installert belysningseffekt på under 

12 W/m2 for supermarkeder og  

30 W/m2 for spesialbutikker. 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

  Anvisninger: 

— Denne indikatoren er knyttet til 

utformings- og salgskonseptet og gjelder 

for alle størrelser og typer av detaljister. 

— Korreksjonsfaktorer kan brukes for å 

bestemme salgsareal (ut fra høyde og 

andre tekniske parametrer). «Salgsareal» 

bør fastsettes av detaljisten. 

— Lumen per m2 er en god teknisk 

indikator, men miljøprestasjonen bør 

måles i W/m2. 

— Kan variere innenfor den enkelte butikk 

(per område) og i løpet av dagen (per 

periode). 

  (se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.7) 

4.  Energiover-

våking 

% Prosentdel av butikkene som overvåkes i 

energistyringssystemet 

Anvisninger: 

— Overvåkingen bør omfatte alle butikker 

og de mest relevante prosessene. 

— Det bør opplyses om hvorvidt ordninger 

for referansemåling er gjennomført. 

Per butikk (sted) 

Per prosess 

Energieffektivitet 100 % av butikkene og prosessene 

overvåkes. 

Ordninger for referansemåling er 

gjennomført. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.5, 3.1.8) 

5.  Prosentdel 

lekkasje av 

kjølemidler 

% Tap av kjølemidler i forhold til det samlede 

innholdet av kjølemidler i installasjonen. 

Anvisninger: 

— Egnet til kjøling av næringsmidler i 

større installasjoner (sentraliserte 

systemer). 

Per butikk (sted), distribusjons-

senter eller annet og på 

organisasjonsplan (samlet verdi) 

Per type kjølemiddel 

Utslipp — 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.6) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

  — Det anbefales å beregne verdien ut fra 

årlige innkjøp av kjølemidler. 

— Dette er ikke miljømessig relevant for 

installasjoner som bruker naturlige 

kjølemidler. 

   

6.  Prosentdel 

butikker som 

bruker naturlige 

kjølemidler 

% Prosentdel butikker som bruker naturlige 

kjølemidler i forhold til det samlede antallet 

butikker med kjøledisker og -skap. 

Anvisninger: 

— Gjelder for næringsmiddeldetaljister 

med kjøledisker og -skap. 

Organisasjonsnivå Utslipp Allmenn bruk av naturlige 

kjølemidler. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.6) 

MILJØPRESTASJON FOR FORSYNINGSKJEDEN 

7.  Systematisk 

gjennomføring 

av forbedrings-

programmer for 

forsyningskjeden 

for alle 

prioriterte 

produktgrupper 

(ja/nei) Denne indikatoren angir om forbedrings-

programmer for forsyningskjeden er 

systematisk gjennomført for prioriterte 

produktgrupper. 

Anvisninger: 

— Gjelder for detaljister av alle størrelser. 

— For småbedrifter viser dette til at de 

gjennomfører grønne innkjøp og 

fremmer et miljøvennlig forbruk. 

— Større detaljister som selger produkter 

under eget varemerke, kan i større grad 

integrere bærekraft i forsyningskjeden i 

forretningsstrategien sin. 

Organisasjonsnivå, per 

produktforsyningskjede 

Forbedringer av miljøpresta-

sjonen for forsyningskjeden 

omfatter: 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Vann 

Avfall 

Biologisk mangfold 

Utslipp 

Systematisk gjennomføring av 

forbedringsprogrammer for 

forsyningskjeden for alle prioriterte 

produktgrupper. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.2.1) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

8.  Gjennomføring 

av systematisk 

vurdering 

(uavhengig eller 

gjennom 

konsortier) av 

forsyningskjeder 

for kjerne-

produkter 

(ja/nei) Denne indikatoren viser til vurdering av 

forsyningskjedens miljøvirkninger og 

identifisering av effektive forbedrings-

ordninger for produktforsyningskjeden. 

Anvisninger: 

— Om de finnes tilgjengelig, kan det 

innrapporteres data for miljøbelastninger 

gjennom hele livssyklusen (CO2-

ekvivalenter, kg SOx-ekvivalenter, kg 

VOC-ekvivalenter, kg 1,4-DCB-

ekvivalenter, kg Sb-ekvivalenter, m3 

vann, kg PO4-ekvivalenter), belastninger 

på det biologiske mangfoldet, 

stedsspesifikk vannbelastning, uttrykt 

per produktmasse, eventuelt per 

funksjonelle enhet dersom dette er mer 

nøyaktig, for produktene som vurderes. 

— Produkter med høye salgstall skal anses 

som kjerneprodukter og prioriteres ved 

vurderingen. 

Organisasjonsnivå, per 

produktforsyningskjede 

Forbedringer av miljøpresta-

sjonen for forsyningskjeden 

omfatter: 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Vann 

Avfall 

Biologisk mangfold 

Utslipp 

Gjennomføring av systematisk 

vurdering (uavhengig eller gjen-

nom konsortier) av forsynings-

kjeder for kjerneprodukter. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.2.2) 

9.  Produktforbed-

ringsgrad 

Prosentdel 

salg av 

produkter som 

er sertifisert 

med hensyn til 

miljøpresta-

sjonsnivå 

Følgende verdier bør tas i betraktning. 

Prosentdel salg av 

— produkter med miljøsertifisering fra 

tredjepart, 

— egne varemerker som oppfyller 

miljøkrav fastsatt av detaljisten, 

— næringsmiddelprodukter som er 

sertifisert som økologiske, 

— bomull som er sertifisert som økologisk, 

— miljømerkede produkter som ikke er 

næringsmidler. 

Organisasjonsnivå, per 

produktgruppe 

Miljøstandardene gjelder: 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Vann 

Avfall 

Biologisk mangfold 

Utslipp 

100 % sertifisering innenfor en gitt 

produktgruppe i henhold til 

miljøstandarder fra tredjepart. 

100 % av salget av egne 

varemerker i en produktgruppe 

oppfyller miljøstandarder fastsatt 

av detaljisten. 

10 % av salget innenfor 

næringsmiddelproduktgrupper er 

sertifisert som økologisk 

50 % av salget av bomull er 

sertifisert som økologisk 



   

 

N
r. 1

7
/1

1
1

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.3
.2

0
2
1
 

 

Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

     10 % av salget innenfor 

produktgrupper som ikke er 

næringsmidler, er sertifisert i 

henhold til offisiell miljømerking 

(ISO type-I). 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 

3.2.7) 

MILJØPRESTASJON INNENFOR TRANSPORT OG LOGISTIKK 

10.  Spesifikt 

energiforbruk for 

transport 

MJ/tkm Direkte drivstofforbruk per tonn-km 

transportert, for samlet transport og per 

transportmåte for å kunne sammenligne de 

ulike transportmåtene. 

Anvisninger: 

— På grunnlag av drivstoffets energi-

innhold. 

— For elektrisk kraft, på grunnlag av 

primærenergi til elektrisitetsproduksjon 

(f.eks. multiplisere med 2,7). 

Organisasjonsnivå 

Per transportmåte og hovedrute 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

— 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 

3.3.6, 3.3.7) 

11.  Spesifikke 

utslipp av 

klimagasser fra 

transport (per 

produktmengde 

og avstand) 

kg CO2-

ekvivalenter 

per tonn-km 

Gir en indikasjon på transportvirksomhetens 

miljøeffektivitet. 

Anvisninger: 

— For fossile brensler, på grunnlag av 

direkte forbrenning pluss indirekte 

utslipp fra utvinning og bearbeiding. 

— For elektrisitet, på grunnlag av nasjonale 

gjennomsnittlige spesifikke klimagas-

sutslipp fra elektrisitetsproduksjon. 

— For biodrivstoff, på grunnlag av en 

livssyklusvurdering av klimagassut-

slippene for den relevante brenselkilden. 

Organisasjonsnivå 

Per transportmåte og hovedrute 

Per drivstofftype 

Materialeffektivitet 

Utslipp 

— 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 

3.3.6, 3.3.7) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

12.  Spesifikke 

utslipp av 

klimagasser fra 

transport (per 

produktmengde) 

kg CO2-

ekvivalenter 

per m3 eller 

pall levert 

kg CO2-

ekvivalenter 

per tonn 

produkt levert 

Gir en indikasjon på transportvirksomhetens 

endelige miljøvirkning. 

Denne indikatoren gjenspeiler den 

strekningen som produktene transporteres. 

Tallet er lavest dersom produktene er 

innkjøpt lokalt/regionalt. 

Anvisninger: 

— For fossile brensler, på grunnlag av 

direkte forbrenning pluss indirekte 

utslipp fra utvinning og bearbeiding. 

— For elektrisitet, på grunnlag av nasjonale 

gjennomsnittlige spesifikke klimagass-

utslipp fra elektrisitetsproduksjon. 

— For biodrivstoff, på grunnlag av en 

livssyklusvurdering av 

klimagassutslippene for den relevante 

brenselkilden. 

Organisasjonsnivå 

Per transportmåte og hovedrute 

Per produktgruppe 

Materialeffektivitet 

Utslipp 

— 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 

3.3.6, 3.3.7) 

13.  Prosentdel trans-

port på 

vannveier/ 

jernbane mellom 

førstelinjeleveran

dører og detaljis-

tenes distribu-

sjonssentre 

% Denne indikatoren viser andelen av mer 

effektive transportmåter i forhold til 

detaljistens samlede transportvirksomhet. 

Anvisninger: 

— Prosentdel transport etter transportmåte 

kan beregnes på grunnlag av tonn-km 

eller salgsverdi. 

— Detaljister bør skille mellom transport 

over land (vei, jernbane, innlands 

vannveier) og oversjøisk transport (sjø, 

luft). 

— Denne indikatoren gjelder for produkter 

som har lang transportvei. 

Organisasjonsnivå 

Per hovedrute eller i det minste 

med et skille mellom transport 

over land og oversjøisk transport. 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Over 50 % av landtransporten 

mellom førstelinjeleverandører og 

detaljistenes distribusjonssentre, 

(tonn-km eller salgsverdi), er via 

innlands vannveier/jernbane (der 

infrastrukturen tillater det). 

Over 99 % av oversjøisk transport, 

etter salgsverdi, skjer med skip. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.4) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

14.  Systematisk 

optimering av 

ruteplanlegging 

(ja/nei) Denne indikatoren viser om detaljisten har 

gjennomført en systematisk optimering av 

sine distribusjonsnett ved innføring av 

strategiske knutepunkter, felles plattformer 

og direkteruter. 

Dette omfatter returlast av avfall eller 

leverandørleveranser når kjøretøyene kjører 

tilbake etter levering til butikken, bruk av 

telematikk og utvidede muligheter for 

levering. 

Organisasjonsnivå Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Systematisk optimering av 

ruteplanlegging. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.5, 3.3.6) 

15.  Prosentdel av 

kjøretøyene som 

oppfyller EURO 

V-standardene 

% Anvisninger: 

— Gjelder for større detaljister med interne 

transport- og logistikktjenester, tredje-

partsleverandører av transporttjenester. 

— Dersom det er mulig, bør også 

kjøretøyets drivstofføkonomi (l/100 km) 

overvåkes. 

Organisasjonsnivå Utslipp 100 % av lastebilene oppfyller 

EURO V-standardene. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.7) 

AVFALLSHÅNDTERING 

16.  Avfallsproduk-

sjon 

kg/år 

tonn/år 

kg/m2/år 

Vekt av produsert avfall per år. 

Anvisninger: 

— Kan uttrykkes per salgsarealenhet. 

— Bør overvåkes separat for hver type 

avfall. 

Organisasjonsnivå 

Per type avfall: f.eks. 

næringsmiddelavfall, plast, papir 

og papp, tre, metall, farlige 

materialer osv. 

Per bestemmelse: gjenbruk, 

ekstern gjenvinning, 

fermentering, donasjon osv. 

Avfall — 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.4.1, 3.4.2) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

17.  Prosentdel 

næringsmiddel-

avfall som 

sendes til deponi 

eller forbrenn-

ingsanlegg. 

% Prosentdel næringsmiddelavfall som ikke 

sendes til gjenvinningsvirksomhet, som 

fermentering, i forhold til den samlede 

mengden produsert næringsmiddelavfall. 

Organisasjonsnivå Avfall 0 % næringsmiddelavfall som 

sendes til deponi eller for-

brenningsanlegg. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.4.1) 

18.  Gjenvinnings-

grad for 

sekundærem-

ballasje 

% Vekten av det gjenvunnede materialet 

dividert med den samlede mengden avfall. 

Anvisninger: 

— Noen detaljister tar med mengden 

gjenbrukte materialer. Ved rapportering 

av denne indikatoren skal det tydelig 

framgå om dette gjøres. 

Organisasjonsnivå Materialeffektivitet 

Avfall 

Et system for avfallshåndtering 

finnes i butikken, og målet er å 

gjenvinne eller gjenbruke 100 % 

av det sekundære emballasjema-

terialet. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.4.2) 

19.  Returgrad for 

emballasje og 

brukte produkter 

% Forbrukernes returgrad av produkt-

emballasje, f.eks. plastflasker, og brukte 

produkter, f.eks. batterier og elektronisk 

utstyr, i forhold til det samlede salget av 

slike produkter. 

Anvisninger: 

— For returordninger for PET- og PE-

flasker skal returgraden måles per solgte 

returflaske. 

Per type returemballasje/-produkt Materialeffektivitet 

Avfall 

Forbrukerne returnerer 80 % uten 

panteordning. 

Forbrukerne returnerer 95 % med 

panteordning. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.4.3) 

MATERIALFORBRUK UNNTATT KJØLEMIDLER 

20.  Sertifisert eller 

gjenvunnet papir 

til kommersielle 

publikasjoner 

% Prosentdel sertifisert papir (f.eks. FSC) eller 

gjenvunnet papir som brukes til kom-

mersielle publikasjoner 

— Materialeffektivitet 

Avfall 

100 % sertifisert eller gjenvunnet 

papir. 

(se beste miljøstyringspraksis: 3.5) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

VANNFORVALTNING 

21.  Butikker med 

oppsamling av 

regnvann 

% Prosent av butikker som har en ordning for 

oppsamling og/eller infiltrasjon av regnvann  

— Vann Oppsamling av regnvann og/eller 

infiltrasjon på stedet er integrert i 

ordningen for vannforvaltning. 

(se beste miljøstyringspraksis: 3.6) 

FORBRUKERATFERD 

22.  Antall poser antall Antall plastposer som gis eller selges ved 

kassene. 

Anvisninger: 

— Antallet gratis engangsplastposer bør 

kontrolleres, men det samme gjelder 

solgte plastposer og poser som gis bort 

for reklameformål, samt gjenbrukbare 

plastposer som selges. 

— Kan rapporteres per kunde, per 1 000 

kunder eller per omsetningsenhet. 

Gratis engangsplastposer, gratis 

biologisk nedbrytbare 

engangsplastposer, solgte 

engangsplastposer, solgte 

gjenbruksposer. 

Materialeffektivitet 

Avfall 

Ingen engangsposer tilgjengelig 

ved kassene. 

(se beste miljøstyringspraksis: 3.7) 

 


