ARVID NORDQUISTS MILJÖPOLICY
MILJÖPOLICY
Vår verksamhet bygger på att tillfredsställa våra kunders behov av kvalitativa
livsmedel och hushållsnära produkter. Vi vill verka för att dessa behov inte blir ett
hinder för kommande generationers behov.
Därför följer vi gällande miljölagstiftning, förordningar och krav men har samtidigt
som mål att överträffa dessa. Vi har beräknat bolagets klimatpåverkande utsläpp
och kartlagt vår miljöpåverkan i hela vår värdekedja och arbetar med att minska
dessa var de än uppstår i våra produkters livscykel.
Vi arbetar med att minska vårt avfall och att alla våra förpackningar ska vara
återvinningsbara.
Vi väljer miljömärkta eller hållbarhetscertifierade produkter och tjänster så långt det
är möjligt.
Vi ställer miljökrav i våra affärskontakter och vi utbildar vår personal hur de kan
bidra till ett hållbart samhälle i sin yrkesroll och vill påverka våra medarbetare till en
hög miljömedvetenhet.

Till vår hjälp i detta arbete har vi:
• Vår uppförandekod som bygger på AMFORI/BSCI med tillhörande
produktområdesspecifika miljökrav
• BSCI:s system för revideringar av uppförandekoden
• Väsentlighetsanalysen i våra kunders initiativ ”Hållbar Livsmedelskedja”
• Tredjepartsrevideringen i ISO 14001
• Resepolicy
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PRODUKTOMRÅDESSPECIFIKA
MILJÖKRAV
Tillägg till Miljöpolicyn AN KAFFE & TE
Arvid Nordquist köper uteslutande in kaffe som har någon av följande
tredjepartsverifierade hållbarhetscertifieringar; UTZ, Fairtrade och Rainforest
Alliance samt en ökande andel som dessutom är ekologiskt.
Företaget beräknar klimatpåverkan på varje enskild artikel och har som mål att
minska vårt klimatfotavtryck. Vi följer de omfattande studier som görs och påverkar
de erkända certifieringsstandarderna i syfte att bättre utvärdera effektiviteten
gällande vårt hållbarhetsarbete.
Vi strävar efter att minimera fossilanvändningen gällande förpackningsmaterial
utan att negativt påverka förmågan att bevara produktens kvalitet och livslängd.
Vi verkar för en ökad möjlighet till återvinning av det laminat som används och en
optimal fyllnadsgrad.
Vi följer upp arbetet med att förbättra miljöhänsyn i intransporter. I hela produktens
livscykel verkar vi för att utesluta kemikalier som finns på organisationen ChemSec
SIN-lista (Substitut It Now). Inom Arvid Nordquist strävar vi att använda miljömärkta
produkter.

Tillägg till Miljöpolicyn LIVS
Arvid Nordquist strävar efter att en ökad andel av omsättningen ska ha
tredjepartsverifierad hållbarhetscertifiering eller ett hållbarhetsarbete som levererar
väl på vår uppförandekod när det gäller både social och miljömässig hållbarhet.
Vi verkar för att tillsammans med våra varumärkesägare utveckla energieffektiva
och återvinningsbara förpackningar med minskad användning av fossilbaserade
material. Dessutom önskar vi att våra varumärkesägare ska ha högt ställda
klimatmål.
Vi arbetar med att förbättra miljöprestandan i våra intransporter och följer upp vårt
arbete.
Vi väljer bort varumärkesägare som inte har ett intresse att verka för förbättrad
miljö- och social hållbarhet.
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Tillägg till Miljöpolicyn VIN
Arvid Nordquist strävar efter en ökad andel av omsättningen ska vara ekologisk,
ha tredjepartsverifierad hållbarhetscertifiering eller ett hållbarhetsarbete som
levererar väl på vår uppförandekod när det gäller både social- och miljömässig
hållbarhet. Våra egna varumärken ska ha hållbarhetscertifiering och/eller
miljöledningssystemet 14001.
Vi verkar för att tillsammans med våra varumärkesägare minska förpackningens
klimatfotavtryck både vad gäller tillverkning, transport och avfallshantering utan
att negativt påverka förmågan att bevara produktens kvalitet. Vi arbetar för att
våra varumärkesägare ska ha högt ställda klimatmål.
Vi arbetar med att förbättra miljöprestandan i våra intransporter och följer upp
vårt arbete.
Vi väljer bort varumärkesägare som inte har ett intresse att verka för förbättrad
miljö- och social hållbarhet.

Tillägg Miljöpolicy LOGISTIK
Våra leverantörer ska ha ett aktivt hållbarhetsarbete. Tillsammans identifierar vi
projekt för att utveckla vår gemensamma hållbarhetsprestanda.
Vi arbetar för att våra inrikestransporter ska vara fossilfria och vi verkar för en ökad
andel fossilfria intransporter. Vi målsätter och följer upp fyllnadsgraden i alla våra
transporter.
Vi verkar för att optimera fyllnadsgraden i lastbäraren utifrån gällande nordiska
krav genom kontakt med produktutvecklingsteamen och varumärkesägare.
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Tillägg Miljöpolicy NON FOOD
Arvid Nordquist strävar efter att hela affärsområdet ska ha tredjepartsverifierad
miljöcertifiering.
Vi värnar om en ansvarsfull hantering av ingående kemikalier och att det finns ett
bra miljöledningssystem i alla delar av produkternas värdekedja, i synnerhet i fråga
om behovet av biologisk mångfald.
Vi arbetar tillsammans med våra varumärkesägare att användnings- och
doseringsinformation är kategoriledande i syfte att verka för att så lite som möjligt
av ingående skadliga ämnen kommer ut i naturen.
Vi arbetar också tillsammans med våra varumärkesägare för att utveckla
energieffektiva och återvinningsbara förpackningar med minskad användning av
fossilbaserade material.
Vi arbetar med att förbättra miljöprestandan i våra intransporter och följer upp vårt
arbete.
Vi väljer bort varumärkesägare som inte har ett intresse att verka för förbättrad
miljö- och social hållbarhet.
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