
Vedlegg 5   august 2022 

  

 

Side 1 av 3 
 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 5 TIL INNKJØPSAVTALE 

mellom 

 

REMA 1000 Norge AS 

på vegne av REMA Distribusjon Norge AS/ REMA Distribusjon Import 

AS 

 

og 

 

 («Leverandøren») 

 

 RETNINGSLINJER OG KRAV TIL FRAVÆR AV 

INGREDIENSER OG MILJØGIFTER 

  



 
Vedlegg 5   august 2022 

  

Side 2 av 3 
 

 

REMA 1000s retningslinjer og krav til fravær av ingredienser og miljøavgifter i 

næringsmidler, fòr og non-food. 
    
    

Reitan Handel og datterselskaper, inkludert REMA Distribusjon Norge AS og REMA Distribusjon 

Import AS, (i fellesskap «REMA») arbeider aktivt med å redusere antall unødvendige 

tilsetningsstoffer og bruken av palmeolje i vår produktportefølje.  

 

Følgende innhold er ikke tillatt: 

• Det skal ikke benyttes palmeolje i REMAs EMV næringsmidler. 

• Alle matvarer og fôrvarer skal være fri for genmodifiserte organismer (GMO). 

• Smaksforsterkere E620 – E629 skal ikke benyttes. 

• Emballasjen skal være fri for PFOA/PFOS/PFCA, flataler (DEHP) og Bisfenol A. 

 

Følgende innhold har restriksjoner: 

• Det skal fortrinnsvis benyttes soya fra andre land hvor ikke er fare for avskoging i 

områder allment akseptert som regnskog. 

• All øvrig soya skal være sertifisert etter Pro Terra, RTRS eller tilsvarende 

miljøsertifisering. 

• Det henstilles til restriktiv bruk av røykaroma. 

• Det henstilles til restriktiv bruk av tilsetningsstoffer. 

• E 407 Karragenan skal fases ut i eksisterende EMV/UMV innen utløpet av 2023. Det skal 

fra 2023 ikke etableres nye produkter med Karragenan uten at det er strengt nødvendig, 

og må godkjennes som unntak av REMA 1000 om det ikke finnes alternativer. Det gis 

ikke unntak for bruk av Karragenan i økologiske produkter.  

• Titanoksid skal fases ut i eksisterende EMV/UMV non-food innen utløpet av 2023. Det 

skal fra 2023 ikke etableres nye non-food produkter med Titanoksid uten at det er strengt 

nødvendig, og det må godkjennes som unntak av REMA 1000 om det ikke finnes 

alternativer.  

 

Leverandøren skal kunne dokumentere at det arbeides målrettet innenfor følgende områder og på 

forespørsel kunne fremlegge nødvendig dokumentasjon på deres arbeid med utfasing/reduksjon: 

• Palmeolje i matvarer. 

• Palmeolje i non-food varer. Ved bruk av palmeolje i non-food vil kun sertifisert og 

sporbar palmeolje bli godkjent. 

• Reduksjon av salt, sukker og mettet fett i tråd med gjeldende intensjonsavtale med norske 

helsemyndigheter. 
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Kriterier knyttet til bruk av helse- og miljøskadelige stoffer: 

• Internasjonale og nasjonale leverandører skal til enhver tid tilstrebe å følge Norske 

Miljøvernmyndigheters liste over helse- og miljøskadelige stoffer der bruk og utslipp skal 

stanses eller reduseres vesentlig innen 2020*. 

 

 

*se https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/prioriterte-miljogifter/ 

 

 

 

Dette vedlegget er i to eksemplarer, ett til hver av partene. 

 

 

  

___________,__________                              ____________,____________ 

               Sted/dato                        Sted/dato 

  

  

________________________________                       ________________________________ 

              For Leverandøren:                                                     For REMA 1000 Norge AS 

                                                                                                             

                                              På vegne av: 

                                                                             REMA Distribusjon Import AS 

 

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/prioriterte-miljogifter/

