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BEA:s miljöpolicy och miljömål  

BEA vill vara en butik med ett högt miljömedvetande och en miljöpolicy som genomsyrar 
hela verksamheten från anskaffning, sortiment, bruk av anläggningar, el, transporter, 
förbrukningsartiklar m.m. Denna miljömedvetenhet ska vara förankrad i hela 
organisationen med en miljöansvarig som kan stötta, informera och inspirera personal.  

 
BEA:s Miljöarbete: 

Merparten av BEA:s medarbetare har ett ansvar att arbeta med miljöfrågor. Tydliga exempel 
kan vara att hålla dörrar till kyl och frys-utrymmen stängda, sortera vårt avfall samt arbeta för 
att vi får så lite matsvinn som möjligt.  Vi har en miljöansvarig som tillsammans med handlare 
har ett övergripande ansvar för miljöfrågor och miljöarbetet. Nya miljömål samt åtgärder om 
mål ej uppfyllts diskuteras i BEA:s skyddskommitté och förs in i åtgärdsplan.  
 
Utöver miljöpolicyn och BEA:s miljömål arbetar vi även med ”Riktlinjer för hållbarhetspolicy – 
Miljö & Klimatansvar” som finns att där våra övriga policys finns eller via ICA:s Intranät.  
 

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL 
 

• BEA vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitets- och 
miljöarbetet.  
 

• BEA vill integrera miljö- och hållbarhetsarbetet som en naturlig del i det vardagliga 
arbetet samt inspirera både kunder och personal att agera mer hållbart.  

 

• BEA vill minska sitt osorterade avfall, matsvinn och energiförbrukning.  
 

VÅRA DELMÅL 
 
Sortiment 
BEA ska tillhandahålla ett stort miljömärkt sortiment och får inte tillhandahålla miljömärkta 
artiklar på lösvikt utan ett relevant tredjepartscertifikat Varor som har dokumenterat kraftig 
negativ miljöpåverkan ska undvikas i sortimentet.  

Varor som säljs på BEA skall uppfylla de krav som miljölagstiftningen kräver, oavsett om de 
köps in via ICA eller extern leverantör. ICA ansvarar för varor inköpta från dem, BEA ansvarar 
för att övriga leverantörer uppfyller kraven. Miljöansvarig håller oss uppdaterade kring ny 
lagstiftning på miljöområdet samt direktiv från ICA centralt. 
 
BEA arbetar enligt WWF:s fiskguide och har inte rödlistad fisk i ordinarie sortiment. Målet är 
att enbart tydligt exponera grönlistad fisk för att minska försäljning av gullistad fisk. Grossist 
tillfrågas vid inköp. BEA har som mål att WWF:s köttguide skall vara vägledande för vårt ordinarie 
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sortiment på kött och att så långt det är möjligt välja svenskt kött när det gäller KPK. Vi har som mål 
att inte tydligt exponera produkter (t.ex. gavlar eller klippkylar) som innehåller o-certifierad palmolja. 

 
Avfall 
BEA ska så långt som det är möjligt sortera sina olika sorters avfall samt arbeta för att andelen 
osorterat avfall som hamnar i komprimatorn minskar och att det återvunna avfallet ökar 
procentuellt. Fördelningen mellan sorterat/osorterat avfall skall vara i spannet mellan 60-70% 
sorterat och 40-30% osorterat. Vi har också som mål att förbrukningsmaterial och 
förpackningar från personalutrymmen sorteras. 

BEA ska ha en tydlig och lättillgänglig avfallssortering.1  

 
Matsvinn 
BEA ska arbeta för att minska onödiga matsvinnet och att tjänlig mat slängs. Detta genom 
arbete med ”Why waste”, Karma samt pris-sänkning av artiklar. Målet är att så långt som 
möjligt sälja ut eller förädla produkter med brister men som ej är otjänliga. Detta görs 
exempelvis redan med ”Gårdagens bröd” samt fruktens ”Miljöpåsar”. Målet är att expandera 
utförsäljning och förädling så att det kan ske oftare och på fler avdelningar.  

Matsvinnet mäts varje vecka och redovisas till försäljningschefer och avdelningsansvariga.  
Åtgärder tas fram vid behov.  

 

Resursanvändning 
BEA ska arbeta för lägsta möjliga energi- och vattenförbrukning. Kyldiskar samt annan 
utrustning ska köpas in med stor hänsyn till miljömålen. BEA kontrollerar sin 
energiförbrukning varje månad samt sammanställer denna till skyddskommittén som 
tillsammans diskuterar åtgärder samt upprättar åtgärdsplan vid behov. Vattenförbrukning 
mäts ej då det faller på hyresvärden. 

All personal bör vara noga med att använda resurser sparsamt, t.ex. stänga av fläktar, 
vattenkranar och släcka lampor som står på i onödan (som också är också viktigt ur 
brandrisksynpunkt). Kyl och frysdiskar ska vara övertäckta på kvällen och jämnt fyllda. 

                                                           
1BEA har tre miljöstationer; ”Vindfåget” vid mejeri, ankomstlagret färsk och frukt samt på special-lagret (nedre 
plan). Alla miljöstationer innehåller tydligt uppmärkt sortering för ”MJUKPLAST, PLASTFÖRPACKNINGAR, och 
BRÄNNBART. Utöver de tre miljöstationerna har vi också två containrar på kajen; den innersta är för WELLPAP 
och den yttersta är för BRÄNNBART. I Brännbart kastar vi det som inte har någon annan sorteringsplats. 
 
FÄRGAT och OFÄRGAT GLAS: Sorteras i det märkta inkastet vid panten eller på special-lagret.  
FARLIGT AVFALL: Sorteras vid miljöstationen på special-lagret. 
GLÖDLAMPOR: Sorteras vid miljöstationen på special-lagret. 
LYSRÖR: Sorteras vid miljöstationen ”Vindfånget” (inuti förbrukningsrummet.) 
METALL- & ELSKROT: Sorteras utanför varumottagningen Nedre Plan.  
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Investeringar 
Vid investeringar tas hänsyn till BEA:s miljömål. Ledorden är att investeringar ska vara; 
hållbara, klimatsmarta samt energieffektiva. Vid osäkerhet gällande tekniska parametrar samt 
riktlinjer gällande miljöpåverkan ska alltid extern konsult tillsättas.   

 
Barnarbete  
BEA ska inte sälja varor som tillverkas av barn eller ungdomar genom skadligt arbete så som 
det definieras i FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32.1, ILO (International Labour 
Organisation) konventionerna 138, 29 och 105.  

 
Förbrukningsmaterial   
BEA ska arbeta för att minimera miljöpåverkan från verksamhetens förbrukningsartiklar och 
skall så långt som möjligt vara miljömärkt Årligen ska statistik från BEA:s totala 
förbrukningsartiklar tas fram och presenteras på skyddskommittén.  

BEA ska vara restriktiva till inköp av plast och alltid erbjuda alternativ. Återvunnen plast skall 
väljas före nyproducerad plast. Vi ska minska vår plast-andel både gällande försäljning samt 
förbrukning samt om möjligt erbjuda kunder andra alternativ såsom papperpåsar etc.   

Alla leverantörer av förbrukningsmaterial måste vara anslutna till REPA. Om en leverantör inte 
är ansluten skall denne kunna visa att REPA-avgift erlagts i tidigare led. PVC-film får endast 
användas i äldre maskiner där alternativ saknas. Ekologiska varor skall inte packas i PVC-film 
eller andra klorbaserade plaster. 

 
Kemikalier 
Produkter vi använder bör inte innehålla ämnen kemikalieinspektionens begränsningslista. 
BEA ska ha säkerhetsdatablad på samtliga förbrukningsmaterial. Säkerhetsdatabladen ska 
årligen granskas och stickprov ska göras på de mest frekventa kemartiklarna mot 
Kemikalieinspektionens PRIO-lista/begränsningslista. Åtgärdsplaner för eventuell utfasning 
tas fram vid behov. Kund kan alltid begära ut ett säkerhetsdatablad från butikens förbrukning 
samt genom ICA begära ut innehållet i en förpackning och få svar inom 45 dagar. 

 
Utbildning 
Alla som arbetar på BEA ska ha gått ICA-Skolans miljöutbildning. Försäljningschefer och 
avdelningsansvariga ska ha möjlighet att få fördjupade kunskaper i ämnet.  
 
Kommunikation  

Vi ska aktivt jobba för att tydligare kommunicera vårt miljöarbete mot kund och inspirera våra 
kunder till att göra mer miljömedvetna val. T.ex. genom enhetlig skyltning vid arbete för 
minskat matsvinn, synligare skyltning eller tala om när vi gör ändringar utifrån miljöfrågan. 


