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Ang. miljöpåstående I marknadsföring, Dnr 2019/1475 

Med hänvisning till Konsumentverkets brev av den 7 november 2019, får Arla Foods AB ("Arla") 

återkomma enligt följande. 

1. Tillämpliga regler 

VI håller generellt sett med om den beskrivning av regler och praxis som Konsumentverket lämnar i 

avsnitt llsitt brev. Dock ifrågasätter vi relevansen av de hänvisade rättsfallen för detta fall, vilket vi 

återkommer till under bedömningen av respektive påstående nedan. 

2. Påståendet "Netto noll klimatavtryck" 

2.1 Det påtalade påståendet är vederhäftigt 

Arla har under många år fokuserat på och investerat i forskning om att minska miljöpåverkan och 

klimatpåverkan av sin verksamhet. Det har varit en kontinuerlig utveckling som nu kulminerar i 

ambitionen om att nå netto noll klimatavtryck för Arla Sverige innan den tidsgräns Sveriges klimatlag 

uppställer, 2045.1arbetet mot netto noll klimatavtryck för hela verksamheten har vi valt att starta med 

en del av vårt ekologiska sortiment, Arla Ko Eko. Vi vill ge konsumenterna en möjlighet att välja sina 

favoritmejeriprodukter och känna att de gör ett bra val. Arias ambition har hela tiden varit att vara en 

aktör som ligger i framkant i dessa frågor. 

Hela tanken med Arias "netto noll klimatavtryck" är att ta ekologiska produkter till nästa nivå — att införa 

ett slags "eko 2.0". Arla Ko Eko uppfyller fortfarande KRAVs regler och Arias specifika klimat- och 



djuronnsorgsrelaterade regler. De uppfyller alltså gällande regler för ekologiskt framställda produkter — 

nu med det viktiga tillägget att produkterna härutöver är klimatneutrala. 

Vi använder uttrycket "netto noll klimatavtryck", vilket är en synonym till "klimatneutral", och som 

tydligt indikerar att vi balanserar de utsläpp vi med nödvändighet orsakar när vi tar fram vår näringstäta 
produkt med klimatpositiva åtgärder, såsom skogbevarande och trädplantering (kolinbindning). Det kan 

också nämnas att vii samband med vårt arbete mot netto noll klimatavtryck för verksamheten i sin 
helhet systematiskt inför nya regler för våra bönder att bedriva sin verksamhet på ett sätt som minskar 

utsläppen. Målet är naturligtvis att minska de klimatpåverkande utsläppen så mycket det går. 

Arla Ko Eko-sortimentet är de facto klimatneutralt. Med tanke på att Konsumentverket åberopar MD 

2010:9, vill vi peka särskilt på vad som sägs på sid. 16 i domen: 

Miljöargument har ett betydande kommersiellt värde som ökat markant de senaste åren 

i takt med att konsumenter blivit alltmer medvetna kring det faktum att våra 
konsumtionsvanor direkt påverkar vår miljö. Miljöargument marknadsföring innebär 

ofta produktlöften vid vilka vederhäftighetskraven måste ställas höga. Allmänt hållna 

påståenden om miljöfördelar uppfattas lätt gälla en produkts hela livscykel och 
bevisningen måste då 1 princip avse ett sådant helhetsperspektiv. 

Arla anser Inte att påståendet "netto noll klimatavtryck" är ett allmänt hållet miljöpåstående jämförligt 
med de påståenden som förekommer I de rättsfall som åberopas — det har istället en mycket exakt 

betydelse. (Arla utvecklar detta 1 avsnitt 2.2 nedan.) Men, värt att nämna är att det underlag Arla har för 
att få skriva "netto noll klimatavtryck" på sina Arla Ko Eko-produkter avser varje produkts hela livscykel 

(s. k. cradle to grave), dvs, inte bara fram till butik (s. k. cradle to gate). Arla har anlitat utomstående 

experter, U&We, för att genomföra utförliga beräkningar för produkterna och härvid har även tagits 
höjd för vad som sker när den transporteras hem till konsumenten, konsumeras och förpackningen 
återvinns eller slängs. U&We har genomfört sina kalkyler enligt ISO 14021 (Miljömärkning och 

miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden (Typ Il miljömärkning)), ISO 14067:2018 (Greenhouse gases --

Carbon footprint of products— Requirements and guidelines for quantification) samt Greenhouse Gas 

Protocol Value Chain (Scope 3) Reporting and Accounting Standard, se U&Wes rapport Bilaga 1. 

Revisionsföretaget EV (tidigare Ernst & Young) har granskat dessa beräkningar, se Bilaga 2. Av EY:s 
utlåtande framgår att enligt deras bedömning har Arla låtit genomföra beräkningarna 1 enlighet med 

Greenhouse Gas Protocol, såsom beskrivs i U&Wes rapport. 

Som framgår av beräkningarna kompenserar Arla sina utsläpp för varje enskild Arla Ko Ekoprodukt 
motsvarande 110 procent, dvs, en buffert om 10 procent har lagts till. Detta är en önskvärd standard för 
denna typ av beräkningar med tanke på att materian är mycket föränderlig, forskningen är intensiv och 
går hela tiden framåt, Det är också värt att nämnas att Arla kommer att låta uppdatera dessa 
beräkningar varje år (med start första kvartalet 2021, för att ha kommit igång med det nya 
Arlagårdenprogrammet och åtgärderna kopplade till det, se vidare under avsnitt 3. nedan) för att hela 
tiden ha ett uppdaterat och korrekt underlag att stödja sig på i sin marknadskommunikation —just med 
beaktande av att utvecklingen på detta område går snabbt, såväl rent generellt som — och inte minst—
specifikt för Arla med tanke på alla de åtgärder för begränsning av utsläpp som Arla kontinuerligt vidtar 

med implementerIngen av nya Arlagården, osv. 



Med hänsyn till det ovan anförda är det Arias uppfattning att det påtalade påståendet är vederhäftigt 

och således inte vilseledande i strid med marknadsföringslagen. 

2.2 Det påtalade påståendet är Inte ett generellt millöpåstående 

Det stämmer att det 1 praxis ställs höga krav på vederhäftighet vid användning av miljöpåståenden i 
marknadsföring. Det stämmer också att ett allmänt hållet miljöpåstående i regel ska kvalificeras så att 
det framgår vilka miljöfördelar som avses med påståendet eller inte användas alls. Marknadsdomstolen 
("MD") har i flera avgöranden prövat miljöargument i marknadsföring. I MD 2011:12 uttalade MD 

följande (sidorna 9 och 10 i domen): 

"I avgörandena MD 1991:11 och 2000:4, som båda avsåg användning av ordet 

miljövänlig om typiskt sett miljö belastande produkter, uttalade Marknadsdomstolen att 
det i sådan reklam måste klargöras att begreppet används med relativ innebörd, att det 

måste preciseras vilka miljöeffekter som åsyftas och att den jämförelse som görs måste 

ge en rättvisande totalbild," 

Uttalandet, som har kommit att bli vägledande i praxis, avsåg begreppet "miljövänlig" som är ett 

allmänt hållet (generellt) miljöpåstående. Det är också sådana påståenden som antingen ska kunna 

verifieras med bevisning eller användas med en s.k. kvalificering för att få användas i marknadsföring. 

Arias uttryck "netto noll klimatavtryck" är dock inte ett generellt miljöpåstående på det sätt som var 
fallet I ovan nämnda rättsfall och som KO tycks utgå från. Vi använder inte "bra för miljön", "grön" eller 
"miljövänlig" eller liknande allmänt hållna uttryck. Vi säger att produkten har "netto noll klimatavtryck" 

vilket I sig har en absolut betydelse, nämligen att produkten är klimatneutral. 

2.3 Det påtalade påståendet är kvalificerat 

Oaktat Arias uppfattning att uttrycket 'netto noll klimatavtryck" Inte är ett generellt miljöpåstående gör 
Arla gällande att påståendet är kvalificerat på det sätt som regelverket kräver. Eftersom det är viktigt för 

Arla att kommunicera exakt vad Arla avser med uttrycket samt för att inte riskera att konsumenter 
skulle missförstå uttrycket har Arla förklarat vad som menas med uttrycket på samtliga produktförpack-
nIngar, se exempel i Bilaga 3a-c. Det ska särskilt noteras att förklaringen står 1 direkt anslutning till det 
påtalade påståendet, närmare bestämt ett kvarts varv från påståendet I fråga, anges I stort och 

Iögonenfallande typsnitt. 

Den förklarande texten lyder som följer: 

"NETTO NOLL KLIMATAVTRYCK— alla klimatutsläpp från den här produkten balanseras med 
t.ex. ko/bindande aktiviteter vilket gör att produkten blir klimatneutral. Genom att välja en 
Arla Ko Eko produkt bidrar vi tillsammans till att påverka morgondagen. Läs mer på 

arla.se/arlakoeko" 

Under denna text står även följande: "Arla uppfyller standarden för klimatneutral 15014021". Såvitt Arla 

kan se har Konsumentverket över huvud taget inte beaktat den förklarande texten i anslutning till det 

påtalade påståendet vid sin tillsyn. Arla får här påpeka vikten av att hela marknadsföringen (dvs. 

framställningen som sådan) bedöms, vilket innebär att man även måste bedöma det sammanhang i 

vilket det påtalade påståendet har förekommit. 



2.4 Genomsnittskonsumentens uppfattning av det påtalade påståendet 

Med hänsyn till att Konsumentverket inte synes ha beaktat den förklarande texten som ges i direkt 
anslutning till det påtalade påståendet på förpackningen är verkets hänvisningar till vad Arla anger på 
sln webbsida i sammanhanget Inte direkt relevant för bedömningen av genomsnittskonsumentens 
uppfattning av det påtalade påståendet. 

Arla har naturligtvis ingen önskan att vilseleda någon konsument. Med hänsyn till vad som framförts 
i avsnitt 2.1 och 2.3 ovan anser Arla inte heller att något vilseledande har skett. Vad gäller de 
konsumentanmälningar som Konsumentverket hänvisar till i bllaga 2 till sin skrivelse konstaterar Arla att 
de snarare visar att konsumenterna ifråga inte har blivit vilseledda, än att de faktiskt har blivit 

vilseledda. 

Arla vill vidare understryka att uttrycket "Netto noll klimatavtryck" är något helt annat än "noll 

klimatavtryck". Detta är något en genomsnittlig konsument förstår. Ordet "netto" indikerar i 
sammanhanget att en balansering har gjorts efter tillägg av utsläppskornpenserande åtgärder. En 
genomsnittlig konsument vet skillnaden på brutto och netto. Nettobelopp är ett belopp man kommer 
till efter att avdrag görs för exempelvis skatt. Nettovikt är en vikt man kommer till efter att avdrag görs 
för förpackningens vikt eller vatten, exempelvis. På samma sätt är netto noll klImatavtryck något man 
kommer fram till genom att kompensera för de avdrag som måste göras för det avtryck som skett. Arias 

produkter är onekligen förenade med ett visst klimatavtryck, och genom aktiv kompensation tar vi 
produkten till netto noll i det avseendet. 

Det kan konstateras att den svenska riksdagen år 2017 antog ett klimatpolitiskt ramverk, bestående av 
tre delar, (i) Klimatlagen (2017:720), (ii) Klimatmålen samt (iii) Klimatpolitiskt råd. Under Klimatmål 

anges följande (se regeringen.se): 

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, 
för att därefter uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär att utsläppen av 

växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den mängd koldioxid 
som tas upp av naturen som en de/av kretsloppet, eller mindre än de utsläpp Sverige 
bidrar till att minska utomlands genom att investera i olika klimatprojekt. De 
kvarvarande utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska dock vara minst 

85 procent lägre än utsläppen år 1990. 

Här talas det både om "nettoutsläpp" och en skyldighet att investera I klimatprojekt på sikt. Arla är 

redan där. 

Klimatlagen beskrivs på följande sätt på Naturvårdsverkets hemsida (naturvårdsverket.se): 

Sveriges klimatlag och klimatpolltiska ramverk 

Mål om nettonollutsläpp år 2045 och etappmål för år 2030 och 2040 samt för 
transportsektorn ingår i det klimatpolitiska ramverket, som beslutades år 2017. 

Regeringens politik utvärderas av ett klimatpolitiskt råd. 

Här talas alltså om "nettonollutsläpp". 



Vidare, FNs organ för att bedöma vetenskap relaterad till klimatförändringar (IPCC, the 
Intergovernrnental Panel on Climate Change) beskriver "carbon neutral/neutrality" genom en 
hänvisning till "Net zero CO2 emissions" och "Net zero emissions" i sin ordlista. Där står följande: 

Net zero CO2 emissions 

Net zero carbon dioxlde (CO2) emissions are achieved when anthropogenk CO2 
emissions are balanced globally by anthropogenk CO2 removals over a specifiecl period. 

Net  zero CO2 emissions are also referred to as carbon neutrality. See also Net zero 
emissions and Net negative emissions. 

Net zero emissions 

Net zero emissions are achieved when anthropogenk emissions of greenhouse gases to 
the atmosphere are balanced by anthropogenic removals over a specified period. Where 

rnultiple greenhouse gases are involved, the quantification of net zero emissions depends 
on the climate metric chosen to compare emissions of different gases (such as global 
warming potential, global temperature change potential, and others, as weil as the 
chosen time horizon). See also Net zero CO2 emissions, Negative emissions and Net 
negative emissions. 

Man kan konstatera att det är ett helt vanligt språkbruk att tala om netto och netto noll i 
klimatsammanhang både i Sverige och internationellt. 

Som vi förstår Konsumentverkets brev, Ifrågasätts inte rätten för Arla att påstå att produkten faktiskt 
har netto noll klimatavtryck, dvs, är klimatneutral, utan det som Ifrågasätts är att Arla inte får påstå att 

produkten har noll klimatavtryck. Som ovan framgår så menar vi att vi inte påstår detta — och att den 
genomsnittliga konsumenten förstår vad "netto noll klimatavtryck" betyder —särskilt eftersom det 
framgår klart och tydligt genom den kvalificerande texten på förpackningen. 

Med hänsyn till det ovanstående är det Arias uppfattning att genomsnittskonsumenten inte riskerar att 
vilseledas genom den påtalade marknadsföringen. 

2.5 Cirkeln runt det påtalade påståendet dr inte vilseledande 

Vad gäller det faktum att 'netto noll klimatavtryck" står i en cirkelform, kan vi konstatera att det är en 
form Arla har använt länge, se bifogat exempel bilaga 4. Det är Arias uppfattning att cirkeln runt 
påståendet "netto noll klimatavtryck" faktiskt understryker att Arla kompenserar för de utsläpp 
produktionen är förenad med. Symbolen av en cirkel illustrerar hur Arias ägare (dvs mjölkbönderna) 
driver lantbruk enligt KRAVs regler och Arias egna klimat- och djuronnsorgsrelaterade regler och 
framställer därigenom livsmedlet mjölk. Mjölken tas om hand i våra fossilfria bilar och förädlas och körs 
ut till butik. Därefter inhandlas produkten av konsument, transporteras hem, konsumeras varefter 
förpackningen återvinns eller slängs. Den påverkan som detta nödvändigtvis orsakar klimatet genom 
utsläpp kompenserar vi sedan för genom klimatkompenserande åtgärder i form av trädplantering. 

När formgivarna tog fram designen var man också Inne på det globala i frågan om klimatet — det är ett 
globalt problem, och den runda formen associeras till en glob. 



Vad gäller de bilder som ingåricirkeln; en sol, en ko, en fågel, en traktor på en åker vid ett träd, ett glas 
mjölk och ett bi är det i det närmaste exakt de bilder som ingick i Arias tidigare design (jfr bilaga 4). Iden 
cirkeln ingår en sol, ett träd, en fågel, en ko, en traktor och ett bi — dvs exakt samma bilder som nu för 
netto noll bilden Härutöver förekommer ett handavtryck, ett vindkraftverk och en treklöver i den gamla 
designen, men ej i den nya. Kännetecknande för svenskt ekologiskt jordbruk är att korna går utomhus 
och betar en stor del av året, att bönderna kör traktor utomhus, produkten är mjölk, att ett ekologiskt 
jordbruk bidrar till biologisk mångfald — illustrerat i detta fall av en fågel och ett bi. Att avbilda hur det 

ser ut på en ekologisk bondgård kan, enligt Arias uppfattning, inte anses vara vilseledande. 

3. Påståendet "bidra till en mer hållbar framtid" 

Konsumentverket angerlsitt brev att ovan nämnda påstående förekommer i Arias marknadsföring. 
Konsumentverket anger dock inte var påståendet är taget från, dvs vilken eller vilka reklamenhet(er) 

verket har granskat. Arla utgår därför från att Konsumentverket har granskat en sidopanel på en Arla Ko 

Eko produkt där påståendet förekommer, se Bilaga 5. Eftersom påståendet måste bedömas i det 

sammanhang i vilket det förekommer beskrivs enheten i det följande. 

På sidopanelen förklarar Arla ytterligare vad som avses med "Netto noll klimatavtryck". Här redogör Arla 
för hur man arbetar för att minska det s.k. fotavtrycket genom det s.k. handavtrycket på Arias 
ekologiska gårdar, Som anges på panelen innebär detta att varje gård kartlägger sin påverkan och tar 
fram planer för att minska den. Som exempel anges att gårdarna använder förnybar el och även 

kommer att ställa om till 100 procent fossilfritt bränsle Innan 2022. 

Under texten förekommer en illustration av en väg där ena vågskålen (handavtryck) balanseras med den 
andra vågskålen (fotavtryck). Under illustrationen anges i fet stil att produkten ger NETTO NOLL 
klimatavtryck, dvs är klinnatneutral. Därunder förklaras att detta beror på att alla återstående utsläpp av 
växthusgaser kopplade till produkten (dvs fotavtrycken) balanseras med insatser som binder kol, som 
till exempel plantering och bevarande av skog (dvs. handavtrycken). Under denna förklarande text 

anges "Tack för att du väller en Arla Ko 6  EKO produkt och bidrar till en mer hållbar framtid", Längst ned 

på panelen hänvisas till arla.se/arlakoeko  för den som vill läsa mer. 

Det påtalade påståendet förekommer således efter en beskrivning av att den aktuella produkten ger 
netto noll klimatavtryck, att detta bland annat Innebär att de ekologiska gårdarna använder förnybar el 
och inom de närmsta åren uteslutande kommer att använda fossilfritt bränsle i produktionen samt att 
Arla kompenserar för produktens utsläpp genom att exempelvis plantera och bevara skogl 

motsvarande utsträckning. Härigenom har Arla kvalificerat påståendet. 

Som förklarats! avsnitt 2.1 ovan är Arias ekologiska sortiment, Arla Ko Eko, numera klimatneutralt. Men 

det är inte det enda. Arla Ko Eko sortimentet uppfyller därutöver KRAVs regler för KRAV -märkning, 

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt 

höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan .1  KRAV fokuserar mycket på 

hållbarhet i sitt arbete, se bland annat deras Hållbarhetsrapport för 2018. De verkar aktivt för flera av de 
globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling) (se rapporten s. 9 ff). 

I en tid av miljömässIga utmaningar, både i form av klimatförändringar och i form av exempelvis 
minskad biologisk mångfald, väljer Arla att fokusera på både ock — att välja en helhetssyn på det 

1  httos://www.krav.se/om-krav/  



ekologiska jordbruket och vår verksamhet som bygger på denna. Våra ekologiska bönder avser fortsätta 
odla vall, de avser låta sina kor gå på naturbetesmarker och vidmakthålla det öppna landskapet och den 
biologiska mångfalden. De avser också minska sin klimatpåverkan genom att gå över till fossilfritt, 

övergå till Arias nya regler för Arlagården med regelbundna klimatkontroller, tredjepartsrevisioner, osv. 
Som bilaga 6 bifogas den presentation av det nya Arlagårdenprogrammet som Arla rullat ut bland 
ägarna, där de nya reglerna framgår. Egenkontrollerna ska synliggöra inom vilka områden åtgärder kan 
vidtas för att förbättra, tredjepartskontrollerna är naturligtvis till för att upprätthålla trovärdigheten hos 

de uppgifter som lämnas via egenkontrollerna. (Delar av programmet är för närvarande författat på 
engelska, men ska översättas till alla relevanta språk inom kort. Det förtjänar också att klargöras att 
målet om klimatneutralitet år 2050 gäller för hela Arla Foods globala verksamhet.) Att göra detta 

innebär naturligtvis högre krav på bonden och högre kostnad för att producera mjölken. Men det 
Innebär också ett mervärde för konsumenten. Denna ambition ser vi som något positivt och är 
naturligtvis något vi vill kommunicera till våra konsumenter. 

Konsumentverket anger att Arla "behöver presentera utarbetade och generellt accepterade metoder 
för att mäta hållbarhet eller för att bekräfta att hållbarhet har uppnåtts". Det kan konstateras att Arla 
Inte påstår att hållbarhet har uppnåtts, Det Arla påstår är att ett köp av en Arla Ko Eko-produkt bidrar 
mer till en hållbar framtid genom att den är klimatneutral, uppfyller KRAVs regler, samt Arias egna 

regler vilka innefattar klimatkontroller, individuella åtgärdsprogram, etc, Att det är en generellt 
accepterad metod att mäta hållbarhet stöds av att den uppfyller de standarder som finns på området, 
såsom ISO 14021:2017, Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden, och ISO 
14067:2018, Carbon footprint of products. Som förklarats ovan är det vidare Arias ambition att bidra till 

en mer hållbar framtid, det påstås alltså inte att hållbarhet har uppnåtts. 

Med hänsyn till vad som anförts ovan är det Arias uppfattning att påståendet "bidra till en mer hållbar 
framtid" sett i sitt sammanhang — är vederhäftigt. Påståendet är därmed inte vilseledande i strid mot 

marknadsföringslagen. 

4. Genomsnittskonsurnenten 

Arla delar i stort Konsumentverkets bedömning av vem genomsnittskonsumenten idet aktuella fallet är, 
Det stämmer således, som Konsumentverket anför, att mejeriprodukter är en dagligvara som 

konsumenterna inte gör några vidlyftiga efterforskningar kring Innan de gör sina inköp. Å andra sidan 
måste genomsnittskonsurnenten i dagens klimatdebatt anses ha klart för sig problematiken med 
mejeriprodukters klimatpåverkan. Detta har under en lång tid debatterats flitigt bland annat till följd av 
Intensiva kampanjer från bolag som tillhandahåller alternativ till mejeriprodukter som påstås ha mycket 
mindre klimatpåverkan än mejeriprodukter. Genomsnittskonsumenten tar dagligen del av detaljerade 
uppgifter om olika produkters och tjänsters klimatpåverkan, om än med begränsad och ibland rent av 
undermålig underbyggnad. Man bör inte heller underskatta de miljö- och klimatmedvetna 
konsumenternas kunskapsnivå och vilja att ta reda på fakta i sammanhanget. Med detta sagt är det 
Arias uppfattning att de konsumenter som Arias Ko Eko-produkterna riktar sig till är något mer insatta 
och upplysta om mejerlprodukters utsläpp än konsumenter i allmänhet. Detta innebär att 
genomsnittskonsumenten, när hon eller han nås av de påtalade påståendena, ser dem i det 
sammanhang de förekommer i och förstår att de används med ovan nämnda reservationer 
(kvalificeringar). 



5. Avslutande kommentarer 

Med hänsyn till vad Arla har anfört som svar på Konsumentverkets tillsynsbrev ovan är Arla av 

uppfattningen att några åtgärder med anledning av de aktuella påståendena inte behöver vidtas, vare 

sig från Konsumentverkets eller Arias sida. För det fall Konsumentverket har några frågor eller önskar 

något förtydligande från Arla med anledning av detta yttrande är Konsumentverket välkommen att 

kontakta undertecknad. 

Stockholm som ovan 

Susanna Eneteg 

Chefsjurist 

Arla Foods AB 
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