
Policy för Miljö och Hållbarhet
Denna policy sätter ramarna för vår verksamhet ur ett miljö- och hållbarhetsper-
spektiv. Policyn ska tillsammans med Bertegruppens värdeord lägga grunden för 
allt vi gör och vägleda oss i att vara ett föredöme inom företaget, för varandra men 
även för andra aktörer i våra branscher.
Vi ska arbeta strategiskt mot full hållbarhet.* 

Vi ska ha en gemensam bild av våra målsättningar och av de krav inkl lagkrav & myndighetskrav som 
ställs på oss som leverantör inom livsmedelsbranschen. Genom ständiga förbättringar ska vi uppnå 
dessa målsättningar, uppfylla ställda krav samt säkerställa ett hållbart förhållningssätt i varje led på 
kort och lång sikt.

Våra produkters huvudråvaror har svenskt ursprung, när så är möjligt.

Vi ska ha en kontinuerlig dialog med våra leverantörer där vi gemensamt arbetar för en hållbar primär-
produktion. 

Vi ska fatta ansvarsfulla beslut och arbeta förebyggande för att undvika negativ påverkan på miljön.
Vi ska agera som en god och ansvarstagande medlem i samhället, lokalt i Slöinge där vi är verksamma 
och i hela värdekedjan.

Genom att ge kunskap och information ska vi motivera och engagera våra medarbetare. 

I alla sammanhang och kanaler ska vi ge tydlig, ärlig och uppriktig information om Bertegruppen, varje 
enskilt företag och om vårt miljöarbete. 

Denna policy ses över och uppdateras utifrån behov årligen av ledningsgrupperna på Berte Qvarn och 
SIA Glass. Policyn kommuniceras via företagens hemsidor.

*Universiella hållbarhetsprinciperna;
När vi är hållbara bidrar vi inte till att utsätta naturen för systematisk…
…koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
…koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
…undanträngning med fysiska metoder
och vi bidrar inte till strukturella hinder för människors… 
…hälsa, inflytande, kompetens, meningsbyggande och opartiskhet
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