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Långsiktigt miljö- och
kvalitetsarbete

Vår roll i en
hållbar utveckling
Som importör och distributör ställer vi höga krav på oss
själva och våra leverantörer och tar ett stort ansvarar längs
med hela varukedjan. Vi värnar såväl om miljön i våra
hemtrakter i de värmländska skogarna som att allt går rätt till
i produktionen av våra importerade produkter.
Vi arbetar uteslutande med samarbetspartners som är
kvalitetscertifierade och för en nära dialog där vi följer upp deras
arbete. Det är otroligt viktigt för oss att samarbeta med företag som
har en seriös kvalitets- och miljöpolitik.
I direkt påverkan på miljön arbetar vi hårt med att skapa en så
miljöeffektiv och optimerad logistikkedja som möjligt. Detta berör trafik
både inom Sveriges gränser och ute i vårt upptagningsområde i övriga
Europa. Vi ser till att köra fulla lastbilar och minimerar antalet
upphämtningsplatser genom en optimerad logistikplanering.
I produktutvecklingen är hållbarhetsarbetet också en avgörande
faktor. Vi arbetar till exempel enbart med MSC-märkt tonfisk och
försöker alltid påverka våra leverantörer att fatta långsiktigt hållbara
beslut. Under 2016 har vi aktivt tagit beslutet att certifiera oss för
hantering av ekologiska produkter.

Detta arbetar våra
partners med redan idag:

• Sampaketerar varuflöden
• Utnyttjar lastutrymme optimalt
(bommar/skiljevägg)
• Kontrollerar regelbundet
bränsleförbrukningen i lastbilsflottan
• Utbildar om bränslesnålt körsätt
• Miljövänliga belysningsalternativ
• Värmeåtervinning i fastigheterna
• Reducerar avfall och återvinner
Man visar miljöhänsyn i
både tanke & handling.

Grön logistik &
ansvarsfulla transporter
Då vi inte ombesörjer en egen transportflotta krävs det att vi
ställer stora krav på våra logistikpartners. De företag vi valt
att arbeta tillsammans med är utvalda med omsorg och har
väl utvecklade kvalitets- och hållbarhetsplaner.
Utrikes arbetar vi tillsammans med Nagel-Group och de sköter samtliga
våra transporter från Europa till vårt lager i Sverige. I sin egen
hållbarhetsplan skriver de ”Vi satsar konsekvent på att sampaketera
varuflöden samt på miljö- och resursbevarande teknologier”.
Man gör regelbundna kontroller av förbrukning och främjande av ett
bränslesnålt körsätt. Låga förbruknings- och emissionsvärden värderas
högt och utvärderas noggrant när man köper in nya fordon. Likaså
innehåller den kravprofil som man följer vid nya inköp däck med lågt
rullmotstånd.
Inrikes är vår samarbetspartner Bring Frigo som, precis som NagelGroup, strävar efter att minimera sin miljöpåverkan. Man utbildar
därför sina medarbetare i miljöfrågor. Man arbetar aktivt med att
minska utsläpp av växthusgaser från den egna transportverksamheten
och väljer förnybart bränsle där det går och köper el från förnybara
källor.

Vi har
dokumenterade
rutiner som följs upp
med egenkontrollprogram
och interna revisioner.

Trovärdighet &
certifiering
Vi är certifierade enligt IP-standard och Sigill kvalitetssystem
AB:s grundcertifiering IP Livsmedel. Denna standard
innehåller krav baserade på livsmedelslagstiftningen och
befäster vårt goda arbete rörande HACCP,
livsmedelssäkerhet, spårbarhet, hygien och märkning. Vi är
även certifierade för hantering av ekologiska och KRAVmärkta produkter och är anslutna till REPA.
Vi har ett heltäckande kvalitetssäkringsprogram som lever upp till och
förväntas av såväl kunder som myndigheter. Vi kontrolleras
regelbundet av en oberoende ackrediterad part, i vårt fall Prosanitas.
Genom att vara certifierade enligt IP-standard åtar vi oss bland annat:
• Relevanta lagar och förordningar ska följas i den certifierade
verksamheten.
• Skyldighet att ta del av förändringar i reglerna som Sigill
Kvalitetssystem AB meddelar.
• Ansvara för att tjänsteleverantörer får information om kraven och
åtar sig att uppfylla reglerna.
• Ansvara för att mark, byggnader, maskiner etc. som används i
verksamheten uppfyller reglerna även om ägaren inte är det
certifierade företaget.
• Medverka vid och underlätta så att revisioner kan genomföras på
företaget, vilket också gäller oanmälda revisioner.
• Skyldighet att till certifieringsorganet anmäla alla planerade
förändringar i produktionen, som kan ha betydelse för certifieringen
(t.ex. ägarbyte och utvidgning av verksamheten).

Miljöarbete i
organisationen
Vårt kvalitets- och miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter
med anknytning till all verksamhet i företaget. Vi för en ständig
dialog med våra högt certifierade kunder och leverantörer
om vilka nästa steg vi kan ta i utvecklingen för att hålla så hög
klass och kvalitet som möjligt.
Vi har på börjat en kvalitetssäkring av vår verksamhet som kommer
mynna ut i en BRC-certifiering under 2018-2019. Vi har även påbörjat en
process där vi ska byta ut samtliga tjänstebilar till miljöklassade modeller.
Vi arbetar också med att skapa en så låg energiförbrukning som möjligt.
Vi återanvänder bland annat energi från våra kylaggregat för att värma
upp våra lokaler. Vi har också påbörjat ett byte av elleverantör. Idag
har vi ett avtal med en leverantör som erbjuder ursprungsgaranti och
som erbjuder information om vilken miljöpåverkan elproduktionen
medför. Vårt nya avtal innebär att vi kommer att köpa 100 % grön el från
ett helsvenskt bolag som enbart arbetar med förnybara källor som
vatten- och vindkraft.
Ett fortgående mål är att hela tiden minska matsvinnet, både här hos oss
och ute hos våra kunder. Det gör vi genom att föra en minutiös
lagerhållning men också genom att noggrant handplocka vårt
sortiment och erbjuda attraktiva priser. På så sätt ger vi produkterna rätt
förutsättningar ute på marknaden.

Några av våra partners
bidrag till hållbarhet

Vår kvalitets- och
miljöpolicy
Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa
förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet
och myndigheter. Detta förtroende ska vi också agera utifrån. Genom att
ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan arbetar vi för en
hållbar framtid.

Nedan nämnda punkter åskådliggör vår inställning:

• Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål
eftersträva lägsta möjliga påverkan på miljön.
• Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och
föreskrifter som vi berörs av.
• Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
• Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
• Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.
• Vi skall öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos våra
medarbetare.
• Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och
samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
• Vi skall se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
• Vi skall verka för en saklig, säker och relevant information och
kommunikation gentemot våra partners.

Miljöorganisation

Genom att ha utsett en miljöansvarig har vi möjlighet att samordna och
integrera miljöfrågor i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt
miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter som har anknytning till allt vi
gör inom företaget. Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska
företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete som kräver ständiga
förbättringar. Genom att föra en tät dialog med såväl kunder som
leverantörer samt efterfölja våra certifieringars kravställningar kommer vi
hela tiden att arbeta för att hålla högsta möjliga kvalitetsnivå.

Våra kvalitets- och
miljömål
• Att aktivt informera om vårt kvalitets- och miljöarbete, både internt och
externt.
• Vi ska påverka våra leverantörer till att fatta både miljömässigt och
socialt ansvarstagande beslut, om de inte redan aktivt gör det.
• Vi ska fortsätta utveckla våra affärer i geografiska områden där vi
opererar redan idag. På så vis kan vi fortsätta och utveckla utnyttjandet
av våra logistikfördelar.
• Vi ska minska svinnet med 25 % under 2018.
• Vi ska fortsätta arbetet med att erbjuda våra kunder ekologiska
alternativ och utveckla sortimentet.
• Vi ska fortsatt inte ta in några rödlistade fiskprodukter i vårt sortiment.
• Vi ska inom en period av två år ha gått över till grön el från 100 %
förnybar energi.
• Vi ska inom en period av två år enbart ha tjänstefordon av miljöklassad
modell.

Tack för
din tid!

