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Verksamhetspolicy 

 

”FoodTankers is the most respected logistic company in Europe for unpacked food" 

 

FoodTankers är ett logistikföretag som hanterar oförpackade livsmedel i Europa. FoodTankers hanterar också 

transporter av gas. Vi är en viktig länk i livsmedelsindustrins kedja och vi är medvetna om de extremt höga krav 

på renlighet, kvalitet och säkerhet som våra kunder och samhället ställer på oss. 

 

FoodTankers arbetar under extremt höga krav på miljö, kvalitet och produktsäkerhet. Vi följer gällande 

lagstiftning och strävar efter att förbättra vår affärsverksamhet och hållbarhetsarbete för varje år. Detta är vårt 

ansvar och profil och vad våra kunder ska förvänta sig av oss. 

 

Eftersom FoodTankers verksamhet påverkar miljön så är vi fast beslutna att minska våra utsläpp till luft, mark 

och vatten. Vår Miljöpolicy och vår Hållbarhetsrapport beskriver hur vi mäter och förbättrar. 

FoodTankers har en helhetssyn på vårt sätt att arbeta. Vi strävar efter en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra 

chaufförer såväl som för alla medarbetare och underleverantörer. Vår Code of Conduct, som också gäller 

underleverantörerna, föreskriver att vi måste respektera de mänskliga rättigheterna och stå upp emot all slags 

korruption. 

 

FoodTankers eftersträvar att vara det hållbara företaget, både ekonomiskt såväl som socialt och miljömässigt. 

 

 

Business policy 

 

”FoodTankers is the most respected logistic company in Europe for unpacked food" 

 

 

FoodTankers is a logistic company for unpacked food in Europe. FoodTankers also handles gas transports. We 

are an important link in the chain of the food industry and we are aware of the enormous high demands on 

cleanliness, quality and safety that our customers and the society puts on us. 

 

FoodTankers operates under enormous high requirements concerning environment, quality and product safety. 

We comply with legislations and aim to improve our business and sustainability performance every year. This is 

our responsibility and our profile which should be taken for granted by our customers. 

 

As FoodTankers operations have an impact on the environment we are committed to reduce our emissions to air, 

ground and water. Our Environmental Policy and Sustainability Report describes how we measure and improve. 

FoodTankers have a comprehensive view on our way of work. We aim for a safe and healthy working 

environment for our drivers as well for all employees and subcontractors. Our Code of Conduct, which also 

applies to our subcontractors, states that we must respect the human rights and stand up against all kind of 

corruption. 

 

FoodTankers strives to be a sustainable company, both economically as well as socially and environmentally. 
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