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Hva er bærekraftspåstander?

• Utsagn

• Opplysninger

• Symboler

• Bilder

• Lyd

• Fargevalg og utforming

• Merkeordninger

➢ Inntrykk av at en tjeneste har etiske eller miljømessige 
egenskaper, eller at en virksomhet tar særlige hensyn til 
bærekraft
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Markedsføringsloven

• Basert på EU-direktiv om urimelig handelspraksis (Unfair Commercial Practices Directive)

• Fullharmonisert i hele EU: Identiske regler i alle EU/EØS-land

• Håndhevingssamarbeid på tvers av landegrenser

• Generelle bestemmelser – foreløpig ingen særregler om bærekraftspåstander
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Forbudet mot villedende 
handelspraksis

Villedende handlinger - § 7

• Uriktig informasjon

• Riktig informasjon, som likevel er villedende

Villedende utelatelser - § 8

• Utelater vesentlige opplysninger

• Uklar eller tvetydig presentasjon
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Dokumentasjonsplikten

• Gjelder overfor Forbrukertilsynet

• Dokumentere påstanden slik forbrukeren vil forstå 
den

• «bærekraftig», «grønn», «miljøvennlig» osv.

= i praksis umulig å oppfylle dokumentasjonsplikten

• Konkrete og nøkterne påstander 

= ikke like omfattende dokumentasjon som vage og 
generelle



19.05.2022

Det du IKKE skal gjøre – fort 
«grønnvasking»

• Ikke si at en vare eller tjeneste er «bærekraftig», 
«grønn» eller «miljøvennlig» – forklar heller konkret 
hvorfor det skiller seg positivt ut

• Ikke fokuser på små eller ubetydelige miljøfordeler

• Ikke markedsfør miljøfordeler som er vanlige i 
bransjen eller ikke skiller seg vesentlig ut

• Ikke bland varer og tjenester med virksomheten for 
øvrig
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Ja til: vær konkret, ikke overdriv!

• Kommuniser konkrete fordeler – vage ord må 
forklares samtidig

• Vær tydelig på om miljøfordelen gjelder hele eller 
deler av varen eller tjenesten

• Gjør en konkret vurdering for hvert produkt eller 
tjeneste

• Pass på at alle påstander – konkrete og implisitte –
kan dokumenteres så lenge markedsføringen pågår

Før

Etter
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Helhetsinntrykket er avgjørende – vær bevisst på hva du lover



Nytt regime med ny lov?

Svaret er: Nei

- Markedsføringslovens regler gjelder fremdeles

- Fremdeles ikke «fritt frem» for bærekraftspåstander om fond og andre finansielle tjenester

- Dokumentasjonsplikten fremdeles den samme
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