Miljöpolicy
För oss på Centrala Partihallen är ett aktivt miljöarbete en självklarhet.
Det vi säljer till dig växer och är beroende av att vår jord och vårt klimat mår bra.
Det som är vår utmaning är att vi häruppe i norr inte kan odla alla de godsaker som
vi vill äta, utan vi importerar varor från länder där klimatet tillåter odling. Dessa varor
behöver transporteras till oss och gärna så snabbt som möjligt för att vi ska kunna
njuta av dem. Vi kommer aldrig komma ifrån transporten, men vi kan sträva efter att
alltid lämna så små avtryck som möjligt efter oss.
På Centrala Partihallen AB utvecklar och arbetar vi för att ständigt förbättra vårt
miljöarbete. Vi bryr oss om djurs och människors hälsa och arbetar ständigt för att
inte använda naturens resurser i onödan.
Vi ska även följa relevanta krav som myndigheter och andra intressenter ställer på
oss.
Ett viktigt del i vårt miljöarbete är vår KRAV-certifiering, vi är godkända för
beredning, lagring samt införsel av ekologiska produkter. KRAV´s regelverk ställer
höga krav på oss och vårt miljöarbete.
Alla våra varor levereras i lastbilar med både värme och kyla som håller de miljökrav
som ställs. Samtliga chaufförer är utbildade i Eco-drive och vi övervakar samtliga
bilars utsläpp, hastighet och kylkedja vilket ger oss möjligheten att direkt påverka hur
vi gör avtryck på miljön. De utsläpp vi gör klimatkompenseras tillsammans med VIskogen
Svenska Retursystems SRS-backar används för packning och vi köper in varor i dessa
i den mån det är möjligt. Vi tar tillbaka levererade wellpappkartonger från våra
kunder och återanvänder, de kartonger som inte går att återanvända sorteras och
hämtas för återvinning. Resterande avfall i verksamheten komprimeras och skickas
iväg till Högdalens värmeverk och används vid framställning av fjärrvärme.
Vi är även anslutna till FTI-registret.
All el som används i verksamheten kommer uteslutande från förnybara källor, sol och
vatten så kallad Grön el
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