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Mange bransjer – sertifisert
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Topp ti bransjekriterier

Byggmakker, Princess, Bama, Berghans of Norway, Storcash, 
Europris HK, Jernia, Alliance healthcare etc.
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Miljøutfordringer

Temperaturøkning 
og utslipp av 
klimagasser

Produksjon 
og forbruk

Tap av biologisk 
mangfold

Miljøgifter



Engroshandel-målgruppe

62. 
Engros-
handel

F.eks En virksomhet som kjøper leketøy fra et firma i Norge eller et 
EU/EØS-land, og selger til forbruker eller bedrift, regnes som 
distributør. Men importør når det importers utenfor Eu/EØS.



62. Engroshandel

Målgruppe for kriteriesettet:

• Import, omsetning og videresalg av varer til forhandlere. 
Omfatter all import, engros- og agenturhandel samt mellomlagring 
av varer/kjemikalier på lager.

• Kriteriesettet er ment for Importører, distributører av kjemikalier og 
produkter til forhandlere. 



Felleskriteriet

Internkontrollforskriften §5. 1-8 

Felleskriterie 1944 Oversikt over relevante lover og forskrifter 
innenfor HMS.

Forurensingsforskrskriften, 
Produktkontrollloven, 
Produktkontrollforskriften, 
REACH, CLP, leketøyforskr. etc

Felleskriterie 1949 Oppdatet risikovurdering med 
handlingsplan på indre og ytre miljø. 

Risikovurdering av kjemikalier 
og produkter.

Felleskriteriet 1950 Avviksrutine for å rapportere og behandle 
avvik.

Rutiner for å håndtere klager og 
sikkerhet ved kjemikalier og 
produkter etc.

Felleskriteriet 1945 Virksomheten skal fastsette miljøpolicy og 
mål for helse, miljø og sikkerhet.  
Dokumenteres i virksomhetens 
miljøledelsessystem, eller under 
handlingsplan  i Miljøfyrtårns årlige klima-
og miljørapport.

Dokumentert Miljøpolicy som 
omhandle produktene og 
tjeneste de leverer. Overholde 
lover og forskrifter og jobbe for 
at produktene er trygge for fri 
for miljøgifter.  Samt Klima og 
miljørapport med målsettinger.



62. Engroshandel

Arbeids
miljø

1311 § Steder hvor det er lagret væsker / gasser under 
trykk, skal spesielt avmerkes.

Befaring

Arbeids
miljø

1312 § Bedriften skal kunne hindre avrenning av 
kjemikalier ved lekkasje, enten ved absorbenter 
eller oppsamlingstank.

Befaring

Arbeids
miljø

1314 § I forbindelse med arbeid på lager skal tilstrekkelig 
med verneutstyr av egnet type og god kvalitet skal 
være tilgjengelig (blant annet hjelm og vernesko).

Befaring

Arbeids
miljø

1315 Kjemikaliegrossister skal ha tilgjengelig midler for 
nøytralisering av syrer, baser og løsningsmidler.

Befaring



62. Engroshandel
Arbeids
miljø

1317 § Leverandører av farlige kjemikalier skal levere 
sikkerhetsdatablad (SDS) til mottaker. Plikten til 
å levere SDS gjelder ved levering til neste ledd i 
kjeden, og omfatter derfor både framstillere, 
produsenter, importører og distribu
tører.

Skal gi informasjon til de som 
jobber med eller i nærheten av 
farlige kjemikalier slik at de kan 
beskytte seg selv og miljøet 
(REACH artikkel 31 og vedlegg 
II). Se ekstern veiledning for mer 
informasjon om kriterie til 
sikkerhetsdatablad. 

Sertifisør skal 
undersøke at
virksomheten har 
rutine for å levere ut 
sikkerhetsdatablad, på 
norsk i papirformat 
eller elektronisk til 
kunde.

Innkjøp 991 Virksomheten skal ha medlemskap i ordning for 
emballasje og emballasjeavfall som er godkjent 
for bruk av fellesmerket Grønt Punkt®.

Per i dag er Grønt Punkt Norge 
AS (inkl. alle materialselskapene 
som inngår her) og 
Emballasjegjenvinning AS 
godkjent. Det innebærer at 
medlemmer/kunder i disse 
ordningene, ved å søke sub-
lisens, lovlig kan benyttes 
fellesmerket Grønt Punkt® på 
sin emballasje. 

Emballasje avfall 
Forskriftsregulert, 
https://lovdata.no/dok
ument/LTI/forskrift/20
17-08-23-1289
1/9.2017.
GP medlemskap bevis 
eller Emballasjegj. 
Bevis frem til 2018.

Innkjøp 1319 Virksomheten skal informere kunder om 
tredjepartsmiljømerkede produkter (Svanen, 
EU blomsten, Debios Ø-merke, Bra 
Miljöval,TCO, Den blåe engel, GOTS, FSC, PEFC, 
Økotex-100 etc.)  i produktspekteret. For 
eksempel  i varekatalog,  på internett, eller 
egne lister.

Dersom det ikke finnes slike 
varer innen den produkttypen 
virksomheten selger, faller 
kriteriet bort.

I tillegg til at kunden 
skal etterspør 
leverandør. Enkleste 
for virksomhetene og 
forbrukere er å gå 
etter tredjeparts 
miljømerkede 
produkter. Subst. i
praksis. Info om bedre 
prod. på markedet.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-08-23-1289


62. Engroshandel
Innkjøp 1966 §, 

D
Dersom din virksomhet produserer, 
importerer eller omsetter farlige 
kjemikalier og kjemiske produkter, skal 
disse bli klassifisert, merket og 
emballert riktig, samt innmeldt til 
Produktregisteret.

Virksomheten skal ikke importere eller omsette 
produkter som inneholder helse- og miljøfarlige 
kjemikalier som er forbudte eller regulerte 
gjennom produktforskriften, REACH-forskriften, 
leketøyforskriften eller tilsvarende regelverk. Er 
du usikker på om kjemikaliene eller de kjemiske 
produktene virksomhetene din importerer 
omfattes av REACH og CLP regelverket, klikk på
ekstern veiledning for mer informasjon. 

Sertifisør undersøke at virksomhet 
har oversikt over kjemikaliene og 
deres innhold ved hjelp av 
stoffkartotek el. Sjekke ved stikkprøve 
at kjemikaliene er klassifisert og har 
oppdatert faremerking ihht CLP. 
Sjekke ved stikkprøve at emballasjen 
for farlige kjemikalier eller kjemiske 
produkter er påsatt en merkeetikett 
(fareetikett) med informasjon til 
bruker. Undersøke at virksomhet har 
rutiner for farlige kjemikalier som 
produseres eller innføres til Norge blir 
deklarert til Produktregisteret.

Innkjøp 1967 §, 
D

Dersom virksomheten importerer eller 
omsetter produkter skal de ikke 
inneholde forbudte stoffer og være 
merket og emballert riktig.

Virksomheten skal ikke importere eller omsette 
produkter som inneholder helse- og miljøfarlige 
kjemikalier som er forbudte eller regulerte 
gjennom produktforskriften, REACH-forskriften, 
leketøyforskriften eller tilsvarende regelverk. 
Gjennom REACH er det mulig å forby farlige 
stoffer og produkter i hele EØS området. 
Formålet med REACH og produktforskriften er 
å forhindre bruk av enkelte skadelige stoffer 
som kan medføre helseskade eller 
miljøforstyrrelser. Virksomheten har 
aktsomhetsplikt ifølge produktkontrolloven, 
som betyr at den skal risikovurdere/vurdere 
farene ved produkter som importeres med 
tanke på helse og miljø. Produsenter og 
importører har også en kunnskapsplikt som 
betyr at dere skal ha kunnskap om innhold og 
sammensetning av produktene som plasseres 
på markedet. Klikk på ekstern veiledning for 
mer informasjon. 

Sertifisør skal be om dokumentasjon 
på at risikovurdering er gjennomført 
på produktene. Og virksomhet skal 
kunne vise til oversikt og navn og 
kontaktinformasjon til produsenten 
og EØS-importøren. Sertifisør skal ta 
stikkprøve på enkelte produkter om 
de er merket riktig (CE merking 
(påbudt for EE produkter og leketøy) 
og faremerking). Og EE-produkter skal 
også være merket med overkrysset
avfallsbeholder.



Engroshandel-veiledning



Engroshandel-veiledning

• Miljøkartlegging med veiledning i infobobler
https://www.nanolearning.com/Lesson.aspx?el=177313&eu=8847283&eukey=se2hdpok
&mode=1

• Kjemikalieregelverket REACH, veileder for import av kjemikalier og produkter
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-
verktoy/Veileder/Veileder_for_virksomheter_som_importerer_kjemikalier_og_faste_pro
dukter_for_omsetning_i_Norge/

• Produktsikkerhet (DSB) –veileder for internkontroll importører og produsenter
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/produkter-og-
forbrukertjenester/veileder-i-internkontroll-for-importorer-og-produsenter-av-
forbrukerprodukter.pdf

https://www.nanolearning.com/Lesson.aspx?el=177313&eu=8847283&eukey=se2hdpok&mode=1
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Veileder/Veileder_for_virksomheter_som_importerer_kjemikalier_og_faste_produkter_for_omsetning_i_Norge/
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/produkter-og-forbrukertjenester/veileder-i-internkontroll-for-importorer-og-produsenter-av-forbrukerprodukter.pdf

