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Livsmedelssäkerhets-, kvalitets- och miljöpolicy 

NordArom AB 
 
 

NordArom skall genom sitt livsmedelssäkerhetsarbete tillverka aromer 
och färger som är säkra för slutkonsumenterna. Våra kunder skall också 
få den vara som de beställt ur kvalitetssynpunkt.  
NordAroms verksamhet skall ha en miljöpåverkan som är den bästa 
möjliga för kommande generationer. NordArom skall nå dit genom att: 
 

• vår verksamhet följer med god marginal de lagar och andra krav 
som finns på verksamheten genom kompetenta och utbildade 
medarbetare 

• alla anställda känner till denna policy och aktivt bidrar till att den 
efterlevs och accepterar de befogenheter och det ansvar de har 
samt arbetar på ett positivt sätt för ständiga förbättringar 

• vår verksamhet strävar efter att minska den miljöpåverkan som 
den medverkar till genom att minska förbrukningen av energi, göra 
hållbara energival men också kompensera för de områden där 
företaget påverkar och som inte kan undvikas pga. verksamheten 

• genom att årligen bestämma mål och tillhörande handlingsplaner 
finns en ständig förbättringsprocess i livsmedelssäkerhets-, 
kvalitets- och miljöarbetet 

• där det är möjligt så styr kretsloppstänkandet vår verksamhet, vi 
återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt 
miljöfarligt avfall 

• vi skall använda så lite kemikalier som möjligt och där det är 
möjligt gör vi miljövänliga val 

• NordArom har en öppen dialog med kunder, leverantörer, 
medarbetare, myndigheter och allmänhet om företagets 
livsmedelssäkerhets, kvalitets- och miljöarbete 
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Food safety-, quality- and environmental policy 

NordArom AB 
 
 

NordArom shall through its food safety work produce flavours and 
colours that are safe for the end consumers. Our customers should also 
receive a product of expected quality. 
NordArom shall have an environmental impact that is the best possible 
for future generations. NordArom will achieve this by: 

 
• that our business follows, through competent and trained 

employees, with a good margin the laws and other requirements 
that exist on the business 

• that all employees know this policy and actively contributes to its 
compliance according to their authorities and responsibilities they 
have at NordArom, and by that also working positively for 
continuous improvements 

• that NordArom strives to reduce the environmental impact it 
contributes to by reducing energy consumption, choice sustainable 
energy sources and compensate for the areas where the company 
affects the environment which cannot be avoided due to business 

• setting annual goals and accompanying action plans, there is a 
continuous improvement process in food safety-, quality- and 
environmental work 

• where it´s possible, our operations will be led by the awareness of 
the ecocycle, we will as far as possible recycle through waste 
separation and take care of all hazardous waste 

• that we will minimize the use of chemicals and whenever its 
possible we will make environmentally friendly choices 

• that NordArom has an open dialogue with customers, suppliers, 
employees, government and public about the company's food 
safety-, quality- and environmental work 


