
 

Hållbarhetspolicy 

Premix ska arbeta aktivt för en hållbar framtid och samhällsutveckling. Detta gör vi bland annat 

genom att hjälpa till att utveckla dagligvaruhandeln och vårt avtryck i denna. Arbetet integreras i alla 

delar av företaget och gäller alla, från ledning till enskilda medarbetare. 

Premix ser ett långsiktigt ansvarstagande inom etik, miljö, ekonomiska och sociala frågor och 

utvecklingen inom dessa. Vårt ansvar finns i delar av näringskedjan då välmående och hälsa är 

kopplat till maten vi äter och som vi levererar.  

Vår policy utgår och baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Global Compact. Det 

innebär att vi tänker på bland annat, och tar vårt ansvar för, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 

korruption, mutor och miljö. Premix efterlever lagstiftning vad gäller hållbar utveckling och tar 

hänsyn till klimat, en hållbar framtid och vår gemensamma samhällsutveckling. Vi arbetar aktivt med 

att utveckla och förbättra hållbarheten i vårt arbete och verksamhet. 

Premix fokuserar på de områden som har stört miljöpåverkan och arbetar därför med att hitta 

produkter som har lägre miljöpåverkan, öka vår resurseffektivitet och att nå klimatneutralitet. Vi 

strävar efter att höja vår ambition och arbete i hållbarhetsarbetet. 

 

Vi ska långsiktigt bidra till hållbar utveckling genom att: 

• Aktivt driva utvecklingen mot en hållbar dagligvaruhandel genom att erbjuda produkter och 

tjänster med hållbarhet i åtanke. 

• Tänka långsiktigt vid inköp, val av leverantörer, producenter för våra produkter och 

investeringar. 

• Ställa krav på leverantörer och tillsammans bygga hållbara relationer enligt de riktlinjer som 

ställs genom vår policy. 

• Stödja välmående och hälsa genom att få fram klimatsmarta val, inspiration och information. 

• Verka för en säker arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensutveckling och mångfald. 

• Aktivt verka för god kunskap inom hållbarhet inom verksamheten. 

• Ha en hållbar resurseffektivitet där vi tänkt på vårt avtryck i miljön, vår resursanvändning av 

såväl pengar som material och produkter. 

• Undvika farliga och skadliga ämnen för djur, natur och människan samt stödja metoder som 

minskar djurs lidande. 

 

Premix ska efterleva miljöstiftning och ta hänsyn till försiktighetsprincipen vilket innebär att om 

osäkerhet om ett ämnes eller en produkts farlighet finns så ska den eller det betraktas som farligt 

och bytas ut.  


