MILJÖPOLICY

Inledning
För oss är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i
största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera
miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera
verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Förebyggande av förorening
Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara
resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom
förebygga förorening.

Miljökunnig personal
Det är ledningens ambition att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för att skapa en grund till ett
förebyggande miljöarbete, och att det leder till ständig förbättring. Alla anställda uppmanas och uppmuntras till att
bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar.

Miljöarbete
För att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar ska vi på Kronägg arbeta med följande
områden som vi bedömt som betydande för miljön i vår verksamhet:
•
Råvaror (ägg)
Äggproducenternas miljöpåverkan genom att involvera dem i livscykelanalys för deras produktion, samt involvera
producenterna i Kronäggs åtagande mot att minimera klimatpåverkan.
•
Kemiska produkter
Använda bara nödvändiga mängder kemikalier och välja miljömärkta alternativ i dem fallen det går
•
Transporter
Optimera transporter av råvaror och emballage till Kronägg och färdigpackad produkt från Kronägg till kund
•
Fossila bränslen
Minimera användning av fossila bränslen genom val av tjänstebilar
•
Vattenförbrukning
Optimera processer genom noggrann produktionsplanering, städ och underhåll för minimal förbrukning av vatten
•
Elförbrukning
Kronägg använder förnybar energi. Jobbar aktivt för minskning av el förbrukning genom effektivisering av processer
och rätt val av utrustning
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•
Avfallshantering
Minimera avfall genom optimering av processen. Sortering av avfall ska resultera i att så mycket som möjligt av
avfallet återanvänds.
•

Vid val av ny teknik är alltid miljön en del av värdena som beaktas innan investering

Ytterst ansvarig för vårt miljöarbete är företagets ledning.
Kronäggs Ledning
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