
Nordzucker 

Nordzuckers förpackningspolicy för 
hällbarhet 

Förpackningar har en viktig roll för att skydda kvaliteten pä vära livsmedelsprodukter. Vi har 
samtidigt ett ansvar för att minska vära förpackningars klimatavtryck. Detta ligger i linje med vära 
inköpsrutiner för hällbarhet. 

Nordzuckers Förpackningspolicy för hällbarhet har som ml att eliminera onödiga förpackningar 
och säkerställa att förpackningsmaterial köps in med största möjliga hänsyn till sociala och 
miljömässiga konsekvenser. Vi har förbundit oss till principerna att; undvika, minska, äteranvända 
och ätervinna. 

När förpackningar är nödvändig strävar vi efter alt uppnä minsta möjliga klimatavtryck samtidigt 
som vi säkerställer att livsmedelsprodukten inte kan kontamineras och att mängden matavfall 
begränsas. 

Vi utformar vära förpackningar med hänsyn till äteranvändning och ätervinning. 

1 Vära hällbara för acknin s rinci er 

Allmänt 

• Säkerställa att förpackningarna pä inget sätt äventyrar vära livsmedelsprodukters 
säkerhet eller kvalitet eller hälsan hos vära medarbetare eller konsumenter. 

• Säkerställa att förpackningarna inte ökar matavfallet. 
• Sträva efter att köpa in hällbart träbaserat förpackningsmaterial, exempelvis FSC 

certifierat. 
• Minska förpackningarnas CO2 avtryck genom hela produktens livscykel 
• Säkerställa att alla förpackningsleverantörer arbetar i överensstämmelse med 

Nordzuckers förväntningar i vära Etiska regler för leverantörer. 

MINSKA 

• Leta efter sätt att minska förpackningar i allmänhet och sluta använda onödiga 
förpackningar. 
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ATERANVÄNDA/ATERVINNA 

• Leta efter sätt att öka användningen av ätervunna material i vära förpackningsmaterial 
• Utforma vära förpackningar sä att de kan äteranvändas eller ätervinnas 
• Begränsa användning av kompositmaterial 
• Begränsa användning av blandade material; när det används ska de olika materialen vara 

enkla att separera och/eller äteranvända eller ätervinna 
• Specifikt för plaster: 

o Begränsa användning av blandade plastmaterial 
o Välja PP eller PE (inklusive HDPE/LDPE) för vära förpackningar 
o Inga engängsplaster 
o Undvika att använda nedbrytningsbar* plast tills ett ätervinningssystem är pä plats 
o När det är möjligt välja biobaserade plaster** 
0 

2 Attaciande  

Nordzucker förbinder sig att arbeta med sina leverantörer och affärspartners i enlighet med vära 
hällbara förpackningsprinciper. Vi samarbetar med leverantörer för att möjliggöra att vära 
förpackningar ständigt förbättras och beaktar hällbarhet vid inköp av förpackningsmaterial. 

• Nordzucker förbinder sig till att alla vära plastförpackningar ska vara helt 
ätervinningsbara. Vi kommer att uppnä detta senast 2030 men arbetar mälinriktat för att 
alla plastförpackningar ska vara 100% ätervinningsbara 2025. 

• Vi förbinder oss till att 100% av vära primära och sekundära pappersförpackningar för 
konsumentprodukter ska vara hällbara, exempelvis FSC-certifierade, 2025. 

Vi kommer att rapportera framstegen i vära ätaganden ärligen. 

*Nedbrytningsbara plaster är plaster som kan brytas ned av levande organismer. Nedbrytningsbara plaster kan 

normalt inte ätervinnas tillsammans med andra plaster och behöver speciella anläggningar där de kan brytas ned. 

**Biobaserade plaster är plastmaterial som tillverkats av förnybar biomassa. 

Braunschweig, 02 November 2020 

Ale* Bott 
CFO 
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