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Bakgrunn  

 
Handelsbransjen i Norges sysselsetter hele 370.000 personer og utgjør ca. 9% av den samlede verdiskapningen på 
fastlands-Norge. Bransjens rolle og påvirkningskraft gjør den til en sentral aktør dersom Norge skal lykkes med 
omstillingen til et lavutslippssamfunn og møte med en stadig økende klimarisiko.  
 
Stiftelsen Miljøfyrtårn har allerede sertifisert en rekke handelsvirksomheter, alt fra store kjedevirksomheter til mindre 
foretak. I tillegg er det stor pågang fra nye aktører som ønsker å sertifisere seg. Kriterier for butikker ble lansert 
allerede i 1998 og selv om de har blitt fornyet flere ganger siden den tid så er tiden nå inne for en større revisjon.   
 
Stiftelsen Miljøfyrtårn, handelsbransjen selv og andre interessenter stiller stadig høyere krav til relevans mellom 
virksomhetens miljøaspekter, ansvar og de kriteriene som skal ivareta dette. Veikartet for grønn handel 2050 
gjenspeiler noe av den retning og ansvar som ligger på handelsbransjen. Indirekte miljøaspekter, sirkulær økonomi og 
sosial bærekraft er noen av aspektene som måtte få et større fokus i kriteriene for å møte disse kravene. 
 

Bransjens miljøaspekter 
 
Handelsbransjens miljøaspekter favner både bredt og dypt. Det gjør ansvaret og utfordringen stor, men også 
mulighetene mange. Handelsvirksomhetene har i lengre tid jobbet godt med de direkte miljøaspektene som energi, 
avfall og transport i egen drift. Hovedvekten av de fleste handelsvirksomhets miljøaspekter ligger likevel i de 
produktene som produseres, selges, kjøpes og brukes – de indirekte miljøaspektene. Her ligger det store grønne 
forretningsmuligheter helt fra produktidé og innkjøp til bruk og avhending av produktet. Både når det kommer til 
selve produktet, men også i den viktige kanalen som handelen har ut til kunden og forbrukeren. De nye kriteriene skal 
ha en mer helhetlig tilnærming og ønsker derfor å både se oppstrøms (leverandører og produsenter) og nedstrøms 
(forbruker) i virksomhetens verdikjede. Vi søker også å legge til rette for mer kontinuerlig forbedring slik at 
virksomhetene hele tiden skal ha noe å strekke seg etter. Det betyr vesentlige endringer i kriteriene som en 
handelsvirksomhet skal sertifiseres på grunnlag av. 
 
Prosjektet med å utvikle disse nye kriteriene har med all tydelighet vist at kompleksiteten i mange 
handelsvirksomheters leverandørkjeder og produkter gjør at arbeidet med kontinuerlig forbedring må være langsiktig. 
Kriteriene er derfor utformet slik at de forhåpentligvis skal være dynamiske nok til å få virksomhetene til å forbedre og 



 
 

 

omstille seg kontinuerlig – noe som vil være avgjørende for å oppnå den konkurransekraften som trengs for å 
overleve.  
 

Mål  
Målet er at de nye og reviderte kriteriene skal gi handelsvirksomheter enda bedre verktøy for et grønt skifte og gi økt 
grønn konkurransekraft. Mye av handelsvirksomhetenes direkte og indirekte aspekter på klima, miljø og sosial 
bærekraft er tilknyttet produktene de forhandler. Dette er i større grad tatt inn i disse nye kriteriene. Videre er målet 
om kontinuerlig forbedring bedre lagt til rette for gjennom en oppbygging som leder virksomheten gjennom 
Planlegging, Utføring, Kontroll og Korrigering (PUKK/PDCA).  
 
En sertifisering av en handelsvirksomhet på de nye kriteriene skal bidra til å: 
 

• forbedre miljøpolicy innenfor virksomhetens virksomhetsområder og fastsette tydelige mål 

• forbedre styringen av hvilke produkter virksomheten produserer og/eller forhandler 

• forbedre styringen av de indirekte miljøaspektene i sin verdikjede 

• stimulere til mer miljø- og klimasmart adferd 

• bedre måle resultatene av gjennomførte tiltak 

• forbedre rapporteringen og evalueringen av sitt klima- og miljøarbeid   

 

Målgruppe 
 
Målgruppen for de nye kriteriene er virksomheter tilknyttet handelsbransjen, primært registrert på næringskoder i 
kapittel 46 og 47 under standard for næringsgruppering (SN). 
 
Presiseringer: 
 

• Gjelder både detaljhandel og engroshandel 

• Gjelder både handel med proff- og privatmarkedet 

• Gjelder både handel gjennom fysisk utsalgssted, via internett, via videreformidling (engros) m.m. 

• Gjelder ikke handel med motorvogner 

Kriteriesettet ‘Handel’ er beregnet for virksomheter som enten sertifiseres som en enkeltstående virksomhet, eller 
som sertifiseres som en underenhet i en hovedkontormodell. 
 
Kriteriesettet ‘Handel hovedkontor’ er beregnet kun for hovedkontoret i virksomheter som sertifiseres etter en 
hovedkontormodell. 
 



 
 

 

NB! Det er ikke næringskoden som er avgjørende for om kriteriene skal benyttes ved sertifisering, men om kriteriene 
gjenspeiler virksomhetens vesentlige miljøaspekter.  
 

Om kriteriesettet 
 
Kriteriesettet ‘Handel’ inneholder: 
 

• Åtte nye kriterier. 

• Ett revidert kriterium fra ‘Butikk’ - #447. 

• To justert kriterium fra ‘Butikk’ - #429 og #2020. 

• Ett justert kriterium fra ‘Engroshandel’ - #991. 

Kriteriesettet ‘Handel hovedkontor’ inneholder seks nye sertifiseringskriterier. 
Kriteriene adresserer bransjens mest sentrale virksomhetsområder; produkter, innkjøp, logistikk, lager, kunder og 
sirkulær økonomi. 
 
Øvrige kriterier i kriteriesettene ‘Butikk’, ‘Apotek’, ‘Engroshandel’ og ‘Dagligvare’ slettes. 
 

Nye verktøy 
 
Det vil foreligge noen enkle verktøy ved lansering av disse kriteriene. De vil omhandle produktvurderinger og en hjelp 
ved oppstart av verdikjedekartlegging. Samtidig så jobbes det med både forbedring av disse og utvikling av flere 
verktøy som vil være med å hjelpe virksomhetene å utnytte potensialet som ligger i kriteriene og egen virksomhet.  
 
Anbefalt lesning i forbindelse med kriteriene 
 

• Veikart for grønn handel 2050. 

• OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv  

• EU Circular Economy Action Plan  

 

Utvikling/bidrag 
 
Utviklingen og revisjonen av de nye handelskriteriene ville ikke vært mulig uten mye vilje og evne fra mange aktører. 
Sertifiserte virksomheter i flere bransjer, Miljøfyrtårnkonsulenter, sertifisører, bransjeorganisasjoner og annet fagmiljø 
har vært med å utforme det vi håper kan bidra til ny og forsterket grønn konkurransekraft i handelsbransjen. 
 
Følgende aktører har vært med å gi et ekstra bidrag i denne prosessen: 
 



 
 

 

• Miljøfyrtårnkonsulenter 

• Hovedorganisasjonen Virke 

• Vinmonopolet 

• Mester Grønn 

• Princess 

• Servicegrossistene 

• Meny 

• Optimera 

 

Tilbakemelding  
 
Dersom dere har tilbakemelding, tips til verktøy og/eller andre forbedringer kan dere kontakte Stiftelsen Miljøfyrtårn 
v/miljøfaglig rådgiver Jan Halvor Bransdal: jan.halvor@miljofyrtarn.no.  
 


