
Kvalitetssikring av Egne Merkevarer (EMV) 

REMA 1000’s EMV skal merkes med Varefaktas logo. Varefakta utarbeider deklarasjoner og 

foretar stikkprøvekontroller av alle REMA 1000’s egne merkevarer gjennom produktets levetid. 

Varefakta er et registrert vare- og fellesmerke ved Dansk fellesmerkeregistrering FR 1973 00016, 

EU-varemerke registrering nr. 009124934 og nr. 002709038 samt Norsk fellesmerke registrering 

nr. 292735.  (www.varefakta.dk)  

Varefakta-merket er et stempel for troverdig merking, og sikrer korrekt og lovpliktig informasjon 

på produktene. Har et produkt Varefakta-merkning, sikres forbruker at det ikke er mangler eller 

missvisende opplysninger, og at både REMA 1000 og produsent overholder gjeldende lover og 

forskrifter. 

Varefakta sikrer på vegne av REMA 1000, at merkingen er korrekt ift. gjeldende forskrifter samt 

REMA 1000s og Varefaktas særkrav. På denne måte sikres alle REMA 1000s forbrukere lik adgang 

til en ensartet, gjenkjennelig og lettforståelig merkede varer, hvor det er garantert at merkningen 

er korrekt. 

DEKLARASJONPROSESSEN HOS REMA 1000 

1. Ved avtale om at et produkt skal inn i EMV/UMV sortimentet til REMA 1000 vil det 

sendes en link på epost til avtalt kontaktperson. Linken er til et spesifikasjonsskjema for 

deklarasjon av produktet.  

2. Spesifikasjonsskjemaet lastes ned og fylles ut, signeres og sendes til angitt epostadresse 

så raskt som mulig. 

3. På bakgrunn av de utfylt opplysninger utarbeider vår tjenesteleverandør Varefakta en 

deklarasjon for varen. 

4. Deklarasjonen sendes til godkjenning hos leverandør. Den må gjennomgås nøye av dere 

som leverandør og sikre at alle opplysninger er korrekte.  

5. Når leverandør har meldt tilbake til Varefakta at deklarasjonen er godkjent sender 

Varefakta denne til REMA 1000.  

6. Deklarasjonen benyttes videre i prosessen for utarbeidelse av tilhørende artwork til 

produktet. 

7. Ferdig artwork sendes leverandør og Varefakta for kommentarer før endelig godkjenning. 

8. Alle endringer vedrørende en Varefaktamerket vare skal opplyses til REMA 1000, for å 

sikre at deklarasjon og artwork oppdateres.  

STIKKPRØVEKONTROLLER I VARENS LEVETID HOS REMA 1000 

Stikkprøvekontroller av alle Varefakta deklarerte produkter har som mål å dokumentere at 

minimumskravene til produktet er oppfylt, og at det er overensstemmelse mellom deklarasjonens 

opplysninger og det produktet forbrukeren kjøper i butikken. 

Varefakta foretar på vegne av REMA 1000 innkjøp av stikkprøvekontroller for analyser på 

Varefaktas eget laboratorium, hos eksterne akkrediterede laboratorier eller på ulike 

prøvningsinstitutter.  

Viser analysene overskridelser av kontrolltoleranser eller minimumskrav, vil det bli sendt til 

leverandør og REMA 1000 for kommentering og igangsetting av evt tiltak.   

 

http://www.varefakta.dk/


REMA 1000 gjennomfører i tillegg til dette stikkprøvekontroller av EMV/UMV produkter ut fra 

risikoanalyser knyttet til Trygg Mat, Matjuks, Ansvarserlatert risiko mv. 

 

 


