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Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø 
og Sikkerhet 

Matvareexpressen AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester. 
 
Dette gjøres gjennom: 
 
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Matvareexpressen AS. 
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter. 
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning. 
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer 
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten. 
 
Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Matvareexpressen AS. 
 

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2020-2025 
 
1. Vi skal redusere sykefraværet med 1,0 % 

Tiltak: 

● tilpasse/ evt endre arbeidsoppgaver ved belastningsskader, ergonomisk arbeidsplass 

2. Vi skal redusere energibruket med 5 % 

Tiltak:  

● Bytte ut lysarmaturene til LED belysning med bevegelsessensorer. 

3. Arbeidsmiljø 

3.1. Vi skal redusere støyeksponering der det er mulig. 
 
Tiltak:  

● finne annen løsning på kjøl og fryse lager (mindre støy) 
 
3.2. Vi skal samle personell pr lokasjon for bedre sosialt miljø 
 

● Tiltak: tilrettelegge for et arbeidssted pr lokasjon 
 

4. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 30 % og redusere papiravfallet med 10 %. 

Tiltak:  

● Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard og sikker utskriftsløsning. 

● innføre digitalt varelager og plukksystem. 

● benytte miljøvennlig papir 
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5. Vi skal redusere antallet flyreiser med 10 %. 

Tiltak:  

● Hangouts og Teams skal erstatte fysiske møter mellom hovedkontoret og avdelingene. 

6. Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 10 %  

Tiltak: 

● Flere produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket. 

● Merkeordning som enkelt viser hvordan lettes velge miljøvennlige produkter hos oss  

● egen kategori med miljøvennlige produkter 

7. Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 5 % 

Tiltak:  

● Krav om miljøsertifisering skal være et kvalifikasjonskrav ved neste innkjøp.  

8. Transport 

8.1. Vi skal ha en moderne bilpark hvor vi har stort fokus på miljø og utslipp. 

Tiltak: 
● kun ha nye biler med euro 6 standard, og med laveste NOX – og partikkelutslipp   
● bytte ut gamle biler 

 

8.2. Vi skal jobbe kontinuerlig med effektivisering av ruter. 

Tiltak:  

● optimalisere kjørerutene  
● samle leveringer på samme område, på samme bil  
● oppfordre kunde til færre leveringsdager dersom mulig 

 

8.3. Gradvis øke fossil-bilpark til El-biler ila perioden 

Tiltak: 

● gå til innkjøp av el-biler til sentrums-kjøring 

 

 

Sted:…Bergen…………………… Dato:…20.09.21. 
 
 
 

_______________________________  
Daglig leder       


