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MILJÖPOLICY FOODTANKERS  
 
”FoodTankers, the most Sustainable and respected logistic company in Europe for unpacked 

food" 

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

 
 
CSR – Corporate Social Responsibility – ska vara kännetecknande för FoodTankers. Det innebär 

att vi alltid tar ett ansvar för hur verksamheten påverkar samhället, både ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt. FoodTankers eftersträvar att vara det hållbara företaget. 

 
 
FoodTankers arbetar utifrån en helhetssyn på tillvaron. Vi vill bidra till att människors livsmedel 

transporteras på ett säkert sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har bara en värld att 

leva i – den livsmiljön måste vi vara rädda om.  

FoodTankers största miljöpåverkan är de utsläpp våra lastbilar gör. Bränslet är en stor 

kostnadspost och därför blir det en vinst både för klimatet och företaget när vi arbetar för att 

minimera bränsleförbrukningen. Våra diskanläggningar innebär också en miljöpåverkan som vi 

strävar efter att minimera. Vi ska också källsortera vårt avfall och det som blir över ska 

omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 

 

 

FoodTankers ska följa de lagar och regler som gäller för miljön. Därutöver ska vi sträva efter att 

minimera våra utsläpp till luft, grund och vatten samt minimera miljöpåverkan vid inköp av 

varor och tjänster. Alla medarbetare och underleverantörer ska vara medvetna om denna 

miljöpolicy. Vårt miljöarbete ska präglas av dialog och öppenhet samt uppnå bättre resultat för 

varje år. 

Vi arbetar efter en Miljötrappa som innebär att vi först väljer transportslag. Om det är möjligt 

använder vi oss av intermodala transporter såsom tankcontainrar som kan flyttas både med bil, 

båt och järnväg. De andra trappstegen heter Trafikbalans, Planera rätt väg, Köra rätt väg, Köra på 

rätt sätt, Använda bränslesnål utrustning samt Använda rätt bränsle. Miljötrappan förklaras mer 

utförligt i FoodTankers hållbarhetsredovisning. 

Alla chaufförer ska genomgå en utbildning i produktsäkerhet, kundbemötande och körbeteende. 

Miljökunskap och miljöpolicyn ska vara en del av utbildningen. 

FoodTankers ska ha ett certifierat Miljöledningssystem samt använda certifierade 

diskanläggningar i möjligaste mån. 

FoodTankers ska ligga i framkant med moderna bilar med låga utsläpp. Fordonsflottans 

utveckling ska redovisas i hållbarhetsrapporten.  
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Environmental Policy for FoodTankers 
 

”FoodTankers is the most Sustainable and respected logistic company in Europe for unpacked 

food" 

 
FoodTankers is a logistic company for unpacked food in Europe. 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. 

 
 
CSR – Corporate Social Responsibility – should be a sign of FoodTankers. It means that we 

always will take responsibility for how the business impacts the society, both economically, 

socially and environmentally. FoodTankers strives to be a sustainable company. 

 
 
FoodTankers have a comprehensive view on our way of work. We want to contribute to the safe 

transports of people’s food and with a minimum of environmental impact. We only have one 

world to live in – we must care about the environment. 

FoodTankers largest impact on the environment derives from our trucks. The fuel is a large cost 

item and therefore it will benefit both the climate and the company when we strives to minimize 

fuel consumption. We also strives to minimize the impact from our tanker-cleaning stations. We 

will also separate at source our waste and what is left over should be taken care of in an 

environmental friendly way. 

 
 

FoodTankers will comply with legislations regarding the environment. Above that we should 

strive to minimize our emissions to air, ground and water and minimize the environmental 

impact when purchasing products and services. All employees and subcontractors should be 

aware of this environmental policy. Our work on the environment should be carried out in 

dialogue and with transparency and with increased performance every year. 

We work with an Environmental Stair which means that as the first step we choose the way of 

transport. If possible we use intermodal transports like tank containers which can be carried both 

by truck, boat and train. The other steps are Traffic balance, Planning the right way, Driving in 

the right way, Fuel-efficiency and Use the right fuel. The Environmental Stair is explained more 

detailed in FoodTankers Sustainability Report. 

All our drivers will be trained in product safety, customer treatment and driving behavior. 

Environmental knowledge and this policy should be a part of the training. 

FoodTankers have a certified Environment Management System and uses only certified tanker-

cleaning stations if possible. 

FoodTankers is at the forefront with modern trucks with low-emissions. The development of 

how clean the vehicle fleet is should be reported in the Sustainability Report. 
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Ändringslogg 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 

1 2015-09-25 Ny miljöpolicy Johan Evertsson,  

Tomas Petterson 

2 2020-02-27 ”FoodTankers is the 

most Sustainable and 

respected logistic 

company in Europe 

for unpacked food" 

 

Ledningsgruppen 

3 2021-04-01 Bort:  

FoodTankers 

hanterar också 

transporter av gas. 

Ledningsgruppen 
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