En dagligvaregrossist aktiv på
miljø og bærekraft

Verdens største
UTFORDRINGER
i dag:

EN Utfordring
til deg – ansatte, eiere,
kunder, leverandører og
samarbeidspartnere.

• Klima og miljø
• Flyktninger og
integrering
• Koronakrisen

Prosjektet MBE
Miljø og Bærekraft i KE er satt i
gang våren 2021.
K. Ekrheim AS og de ansatte:
• Tar et bevisst samfunnsansvar.
• Vil gjøre vårt til å få en
bærekraftig utvikling.
• Vil etterlate oss et minst
mulig miljøfotavtrykk.

Vår holdning: Vi skal alle ta
et ansvar og gjøre det vi kan – som
firma og som enkeltpersoner.

5 prioriterte
oppgaver og
områder nå:
1. MILJØTRANSPORT
KOMMER:
•
•
•

Planlagt 2 elektriske lastebiler i drift i 2022.
Vurdering av bruk av fornybart drivstoff.
Tiltak for emballasjereduksjon.

NÅ:
Utgående varetransport:
• Moderne, egen lastebilflåte – EURO Vl.
• Fossilfrie kryogen kjøleaggregater. Støysvake og ingen utslipp.
• God ruteplanlegging og optimal fyllningsgrad på bilene.
• Reduserer transportbehovet og drivstofforbruket.
• Sjåførtrening – bruk av mindre drivstoff.
Inngående varetransport:
• Samarbeide med og miljøkrav til leverandører og transportører.
Persontransport:
• Bruk av miljøvennlig kollektivtransport når mulig.
• Motivere til bruk av sykkel og gange.

2. MATSVINN
BAKGRUNN:
1,3 milliarder tonn mat går rett i søpla hvert år på verdensbasis. Det kan fø en hel
verden som sulter. 350 000 tonn svinnes årlig i Norge – hvorav NorgesGruppens del
er på 35 000 tonn.
KOMMER:
•
•

Gjøre kjent svinnprosjekt som f.eks. forbrukerappen
Throw No More.
Undersøke og vurdere noe tilsvarende på grossistnivå.

NÅ:
•

•

KE følger opp gjeldende avtale mellom KE og
Regjeringen av 27.9.17 om å redusere matsvinnet
i Norge med 50 % innen 2030.
Fokus på reduksjon av matsvinnet internt i KE.

3. GJENBRUK/AVFALLSSORTERING
KOMMER:
•
•
•
•

Innhenting av matavfall fra kunder – MSR Mat Som Ressurs – til produksjon
av biogass og dyrefôr.
Informasjon og oppfølging av enkeltkunder. Dette for å oppnå større volum
og effektivt bruk av avfallsinnhentingsordningen.
KE setter en standard for å bruke plast som er lett å resirkulere.
Målsetting av kvanta for reduksjon av plast i KE´s virksomhet innen år 2025.

NÅ:
•
•
•
•

Vi samler inn ca. 960 tonn avfall årlig til vår miljøstasjon fra våre kunder for
resirkulering.
Dette igjennom KING-programmet – NorgesGruppens kildesortering av avfall.
Eget lager-på-hjul-program hvor returgods og avfall hentes få timer etter
varelevering.
Vi henter inn et betydelig antall enheter av pantegods for
formidling til INFINITUM.

4. ENERGIEFFEKTIVISERING – FORBRUKSREDUKSJON
KOMMER:
•
•
•
•

Klargjøre muligheter for generell energi reduksjon i drift av bygget.
Vurdere mulighet for solcellepanel.
Vurdere å bytte til LED lys også på tørrvarelager.
Generelt bidra til å redusere energi bruk i oppvarming av kontor og lager.

NÅ:
•
•
•
•
•
•
•

Bevisstgjøring til KEs medarbeidere på internt forbruk.
Synliggjøre mulig reduksjon av energiforbruk i vår drift.
Vi har LED lys på frys og kjølelager.
Vi har dynamisk og behovsstyrt belysning på lager og kontorer.
Vi har Ladepunkter for EL og Hybrid personbiler.
Vi har et effektivt kjøle- og fryseanlegg.
Vi har temperatur styring i kontor og lager.

5. SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT
Med samfunnsansvar menes hvordan KE skaper verdier for alle våre
ulike interessenter, det vil si eiere, kunder, ansatte, myndigheter og
samfunnet. Samfunnsansvar skal være en helt integrert del av vår
kjernevirksomhet.
Med begrepet bærekraft karakteriseres økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved vårt samfunn. For å spise og leve godt i
framtiden, må vi alle arbeide og konsumere på en bærekraftig måte i dag.
Med begrepet ESG Environment Social Governance menes bedriftens
evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold samt eierstyringen.
The Global Goals – 17 i tallet – vil være en rettesnor for oss her.
KOMMER:
•

•
•
•

Bidra til å sikre god distribusjon av økologisk, vegetar- og
vegan-mat. Dette i samarbeide med nåværende og framtidige
kunder.
Vurdere ISO-sertifisering 26000 Samfunnsansvar.
Vurdere ISO- sertifisering 14001 Miljø eller Miljøfyrtårn.
Vurdere deltagelse i organisasjoner som fremmer bærekraft.

NÅ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Følger våre kunder og legger forholdene til rette for distribusjon
av ren og sunn mat, mer av frukt og grønt, og fisk og sjømat.
Etterlevelse av bransjeavtalen fra 2017 med Regjeringen om
reduksjon av matsvinn.
Gir matvarer til organisasjonen Gatebarna.
Donasjoner til Kirkens Bymisjon.
Medlem av organisasjonen DEBIO.
Bevisst Det grønne skiftet – satt i gang prosjektet MBE med
el-bil-transportprosjekt inkludert.
Kontinuerlig arbeide for gode arbeidsforhold for alle ansatte.
Kontinuerlig arbeide for godt samspill med kunder og leverandører.
Vi har policy for og følger våre etiske retningslinjer ovenfor
leverandører, samarbeidspartnere og ansatte.

UTFORDRINGEN:
HVA KAN DU OG
VI GJØRE?

Miljø og Bærekraft Ekrheim!
Vi innser at vi må gjøre noe, men hvor vi skal begynne?
Alle er vi kjent med at det er ting vi må gjøre i dag for å
sikre fremtiden! De siste generasjoners- og vårt overforbruk av jordens ressurser blir vi stadig påminnet
om! En samlet verden må redusere forbruk og være
bærekraftig.
For KE så gjør vi nå noen konkrete tiltak for fremtiden
som omtales i denne brosjyren. Vi har også et mål om
å motivere deg som ansatt, kunde eller samarbeidspartner til å se nærmere på hvordan du kan bidra og
hva vi kan gjøre sammen.
MBE blir en del av vår strategiplan for 2022-2027
med klare målsetninger og tiltak.
Jeg utfordrer deg som plutti plott sa: «Skal du være
med så heng på!»
Med vennlig hilsen

Haakon Jærv Ekrheim
Daglig leder

