Retningslinjer for pakking
Den primære hensikten med pakking er å beskytte produkter fra skade under transport.
Mens sikring av produktkvalitet og reduksjon av transportskader fremdeles er av topp
prioritet for Hapro, erkjenner vi også at bruk av emballasje medfører til uttømming av jordens
naturressurser samt resulterer i et stort styrings-/økonomisk problem for avfallshåndtering.

Følgende retningslinjer skal hensyntas når det gjelder all pakking av varer som skal leveres
til Hapro:
1. Returemballasje
Returemballasje-systemer bør etableres når dette synes å være bedre med tanke på miljø,
kostnader og logistikk.
2. Reduksjon av emballasje
Når returemballasje-systemer ikke resulterer i ønsket miljø- eller effektivitetsforbedring,
oppfordrer Hapro alle leverandører til å endre eksisterende pakkemåte for å redusere volum,
materialkompleksitet og giftig eller farlig innhold. Hapro må kontaktes før pakkemetoder som
allerede er godkjent av Hapro, blir endret.
Emballasje skal:
•
primært baseres på gjenbruksmateriell, fortrinnsvis bølgepapp eller -papir
•
enkelt kunne kildesorteres og bestå av så få forskjellige materialtyper som mulig
•
ikke inneholde noen forbudte eller farlige stoffer eller materialer
•
være direkte brukbar som enten returemballasje, materiell for gjenvinning eller for
kompostering
•
ikke inneholde plast, isopor (”pop corn” / ”potetgull”) eller andre petroleumbaserte
”støt-dempere" når dette kan unngås. Bruk av papirbaserte pakkesystemer
anbefales.
Når produkter leveres i bulk bør individuell pakking unngås, når det er mulig.
Videre oppfordrer Hapro til bruk av enten full- eller halvstørrelse Euro-paller til transport, når
det er mulig. Ikke standard-paller skaper et stort avfallsproblem for Hapro.
3. Gjenvinning av emballasjemateriell
All inngående emballasje hvor det ikke er returordning vil bli kildesortert av Hapro og
håndtert videre av autoriserte avfallsmottagere. For å minimalisere behovet for unødvendig
avfallshåndtering på Hapro og for å redusere vår felles påvirkning på miljøet, bes alle våre
leverandører om å utvikle sine pakkemetoder og sin emballasje iht. disse retningslinjer.
På forhånd takk for hjelpen!
Ansvar
Logistikksjef ved Hapro er ansvarlig for implementering og kontroll av disse retningslinjer.
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