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bærekraft
ESG & FOODTECH

Det er med stolthet og ydmykhet FOODTECH lanserer sin 
første ESG rapport. 

Å jobbe for mer bærekraftige løsninger og ha et bevisst 
forhold til omgivelsene rundt oss er en del av vårt  
historiske DNA. I det siste året har vi arbeidet for at våre 
prinsipper og ambisjoner innenfor bærekraft blir  
systematiserte og tydelige. 

Resultatet har vi oppsummert i denne første, egne 
ESG-rapporten.
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vårt bærekraftfokus
ESG | ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE 

FOODTECH. Foodtech Gruppen består av 
selskapene: 

• FOODTECH INDUSTRI
• FOODTECH INTERIØR OG STORKJØKKEN
• MWC

Foodtech Industri og Foodtech Interiør og Storkjøkken 
jobber innen fagområdene  
matindustri, -produksjon og -servering.  
MWC jobber med bygging av hytter og fritidsboliger i 
privatmarkedet. 

Siden dette er to svært ulike markeder, har vi i dette 
dokumentet valgt å konsentrere oss om den delen av 
vårt virksomhetsområde som handler om matproduk-
sjon. 

VERDIGRUNNLAG. Våre verdier skal reflekteres i 
alle forhold i vår forretningsdrift – internt og eksternt,  
og i det vi bidrar med tilbake til samfunnet. 

Dette gjelder både miljø og bærekraftig utvikling, 
forhold på arbeidsplassen, forhold til ansatte, kunder 
og leverandører. 

VÅRE VERDIER

langsiktig
ærlig
stolt



VERDIER I HVERDAGEN. Vi jobber LANGSIKTIG med våre kunder og leverandører. Mange gode kunder og leveran-
dører har vi jobbet tett med i over 30 år. 

ÆRLIGHET kan komme i mange former, for oss er det viktig å tilby korrekt og optimalt produkt, som er tilpasset 
kundens faktiske behov – ikke mer og ikke mindre. Korrekt produkt kan for noen være av en bedre kvalitet enn de ser 
for seg, men kan også være en mindre løsning enn kunde tror vedr kapasitet. Korrekt produkt er for oss det samme 
som et bærekraftig produkt. Her har vi mange eksempler, og informerer gjerne om eksempel som du kan identifisere 
din bedrift med. 

Vi blir STOLTE n når vi leverer korrekt produkt med langsiktig holdbarhet og perspektiv på fremtidige endringer. Vi 
er stolte når vi leverer et nytt prosjekt, men minst like stolte når vi besøker tidligere kunder som har eldre maskiner 
og innredning i full drift. Vi kan for eksempel nevne ostebutikken Fromageriet i Bogstadveien hvor eier hevder at 
hans lureste investering var å kjøpe vår beste kvalitet. Butikken ble levert i sin helhet for 13 år siden, den har samme 
maskiner og innredning den dag i dag og de har minimale driftskostnader.
  

ORGANISERING. FTG har organisert arbeidet med bærekraft gjennom de områdene hvor vi mener at vi har størst 
mulighet til å bidra. Ved å bistå kunder med valg av utstyr og produksjonslinjer med bærekraftsegenskaper kan vi re-
dusere vårt fotavtrykk i en langt større grad enn tiltak i egne rekker. Vi holder oss orientert på utviklingen innen regler 
og tiltak, følger med på messer og nyhetsbrev fra mange land og er i kontinuerlig dialog med våre produsenter. 

Vi skal være en samtalepartner for våre kunder og til enhver tid tilegne oss nødvendig kunnskap innen bærekraft og 
sirkulærøkonomi.  

” vårt viktigste bærekraftsmål
er å bistå våre kunder
å nå sine bærekraftsmål



 tiltak
For å kartlegge hvilke områder vi kan bidra mest, og hvilke tiltak som gir størst effekt, har vi valgt å ta utgangspunkt i 
FN sine bærekraftssmål. Her er det spesielt bærekraftssmål nr. 9, 12, 13 og 14 vi har funnet mest hensiktsmessig ift 
hvilke resultater vi kan oppnå. 

9 INDUSTRI, INOVASJON OG INFRASTRUKTUR 
12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON 
13 STOPPE KLIMAENDRINGENE 
14 LIVET I HAVET 

 

DE TILTAK VI IVERKSETTER KAN GRUPPERES UT FRA: 

• Tiltak vi gjør gjennom våre PRODUSENTER ved å stille krav til produkter vi tar inn i vårt sortiment, og hvordan 
disse fremstilles 

• Tiltak vi gjør hos våre KUNDER som gjør deres produksjon mer bærekraftig og effektiv 
• Tiltak vi gjør INTERNT hos oss for å redusere vårt miljøavtrykk 

 

 

 Vil du vite mer om hvordan Foodtech jobber med bærekraft?

RAYMOND WIIG 
Markedsdirektør
FOODTECH Gruppen
raymond@foodtech.no



produsenter
TILTAK VI KAN GJØRE GJENNOM DE PRODUKTENE VI LEVERER TIL MARKEDET

Vi har siden 1990 jobbet med storkjøkkenutstyr, innredning og disker for eksponering og salg av mat, samt produk-
sjonsutstyr for bakeri- og matindustri. Med omfattende kompetanse og erfaring har vi bygget gode relasjoner til 
kvalitetsleverandører og har et komplett sortiment med velrennomerte agenturer. Vi tenker langsiktighet med våre 
leverandører og flere av dem har vi samarbeidet med i 20-30 år. 

Vi stiller krav til våre produsenter gjennom: 
Code of Conduct – stille krav til våre leverandører på alle nivåer 
Produkter vi tar inn i vårt sortiment skal være bærekraftig forsvarlig 
Vi søker å påvirke våre produsenter til å videreutvikle sine produkter, gjerne i samarbeid med våre kunder. 
De fleste av våre leverandører har godt fokus på FOU og de setter standard innenfor sine fagområder. 

 

NOEN BÆREKRAFTIGE PRODUKTEKSEMPLER:

UNOX - OVNER 
UNOX er vår hovedleverandør av ovner til det profesjonelle markedet. UNOX er selvforsynt med energi til sin pro-
duksjon gjennom solcellesystem på taket. Det meste av deres komponenter er gjenvinnbare, og de har stort fokus 
og utvikling på dette feltet. 

UNOX har blant annet utviklet verdens første «hot fridge» (EVEREO):  
Unikt system som bevarer tilberedte måltider trygt i flere dager ved den temperaturen du vil servere  
Denne løsningen øker holdbarheten på maten, redusérer matsvinn og effektiviserer driften på kjøkkenet - spesielt 
gunstig for kantiner, institusjoner, catering etc, men også restauranter som kan effektivisere og klargjøre på en helt 
annen måte enn i dag. 

 

CRIOCABIN OG IDEAL AKE - KJØLT EKSPONERING 
Våre leverandører av skreddersydde kjøleløsninger, CRIOCABIN og IDEAL AKE, har utviklet en ny vifteteknikk i sine 
kjøledisker med meget lav sirkulasjon for henholdsvis kjøtt/fisk og kaker/bakervarer. Eksponeringsdisker med 
kjøleromskvalitet, sikrer lenger holdbarhet og lavere vektreduksjon på ferskvarer. Du slipper å tømme disken om 
kvelden og disken kan brukes som lager.  En av våre kunder ( Rosenberg Lillestrøm ) som har benytte slike disker 
har dokumentert lang lavere vektreduksjon enn de hadde med sine tidligere disker. 

 



MEIKO - OPPVASK 
MEIKO er vår leverandør på oppvaskmaskiner og –anlegg. MEIKO har stort fokus på utvikling av bærekraftige 
løsninger. 

Dokumentert lavt strømforbruk 
MEIKO sine maskiner og anlegg har blant annet effektiv varmegjennvinning med gjenbruk av energi, samt dobbelt 
isolert kammer og dører. Dette gjør at MEIKO kan dokumentere lavere strømforbruk enn mange sammenlignbare 
produsenter.  

Dokumentert lavt vann- og kjemikalieforbruk 
Effektive filtre renser vannet for små og større partikler, samt effektive pumper og systemer som fører til redusert 
vannforbruk pr syklus, med samme gode vaskeresultat. De samme systemene gjør at vi kan redusere bruk av 
tørremiddel med opptil 70%. 

 

HYPERBARIC - FORLENGET HOLDBARHET
Holdbarhet er et av de mest aktuelle temaene innen matbransjen og hvert år kastes det enorme mengder mat 
grunnet altfor kort holdbarhet. Høytrykksbehandling av matvarer, også kalt HPP (High Pressure Processing), øker 
holdbarheten på ferske matvarer med opptil 90 dager. Høytrykksbehandling (HPP) er den eneste ikke-termiske 
teknologien som gir produkter et høyere nivå av funksjonalitet, sunnhet og ernæringsmessige verdier. Mattrygghet 
er garantert, holdbarheten forlenges og verdien av produktet økes betraktelig. Tester utført på Nofima på diverse 
produkter bekrefter de samme resultatene. 

 

ULMA og G.MONDINI - REDUSER PLASTFORBRUK VED EMBALLERING
Plast er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer. Gjennom våre produsenter av pakkeløsninger, G. MON-
DINI, kan Foodtech tilby våre kunder muligheten til å redusere sitt plastforbruk ved pakking med opptil 80%. Ved å 
pakke på foliert papir, reduseres plastemballasjeforbruket betydelig. Etter bruk kan det tynne plastlaget tas av og 
resirkuleres. Vi er med på “veien mot 0  plast “ innen emballasje, og er godt på vei. 



kunder
TILTAK VI KAN GJØRE GJENNOM DET VI LEVERER TIL VÅRE KUNDER

Investering i bærekraftige løsninger er viktig for miljøet, det er de fleste enige om, men økonomien i en investering 
må også være på plass. FOODTECH benytter gjerne TCO (Total Cost of Ownership) og ROI (Return of Investment) som 
modell for å synliggjøre produktenes faktiske kostnader. Ofte vil en dyrere investering forsvares når man ikke ensidig 
fokuserer på anskaffelseskostnadene, men ser på totalbildet ift hvor mye prosjektet/produktene vil koste når man 
hensyntar alle direkte og indirekte kostnader i hele livsløpet til produktet.   

EKSEMPEL UNOX:

I følge regjeringens rapport “Klimakur 2020” skal vi innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til 
å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologifor-
mer og industriprosesser. Med andre ord skal norske selskaper ta i bruk teknologi og innovasjon som fremmer en 
mer bærekraftig forretningsmodell. 

Dette er i tråd med FN´s bærekraftsmål nr 9 som er en av målene Foodtech har valgt å fokusere på. 
Foodtech ønsker å sette standard innen bærekraftsutvikling og skal være en god samarbeids- og samtalepartner for 
våre kunders behov på veien til å nå egne mål.



For å kunne gi våre kunder flere grønne valg er våre fokusområder: 

• Inovasjon i samarbeid med kunder og produsenter 
• Rework muligheter innen restråstoff, overskuddsmateriale og avfall/svinn 
• Effektive produksjonslinjer/automasjon med fokus på å minimere avfall og svinn 
• Redusere og utnytte svinn under produksjon  
• Produksjons- og pakkemetoder som forlenger holdbarhet 
• Alternative pakkemetoder som reduserer bruk av plast 
• Eksponeringsløsninger som forlenger holdbarhet 
• Utvikle sirkulærsystem og gjenbruk av utstyr 
• Fase ut HFK-gasser i vårt sortimentet  
• CO2 anlegg 
• Varmegjenvinning anlegg 
• Gi kundene flere grønne valg 
 

 

NOEN BÆREKRAFTIGE EKSEMPLER PÅ PROSJEKTER  
 

RESTRÅSTOFF OG OVERSKUDDSPRODUKSJON 
Det forskes mye på hvordan man kan utnytte restråstoff og overskuddsproduksjon i produksjon av nye produkter, 
Foodtech er involvert i flere prosjekter – her er noen eksempler: 
 

BIOCO 
samarbeidsprosjekt mellom Felleskjøpet Agri og Nortura som går utpå å benytte ny teknologi kalt enzymatiskhyd-
rolyse til foredling av skjærebein av kylling og kalkun. Resultatet er næringsrike norske proteiner og olje. Produ-
sert fra rene og trygge råvarer. 
 
ØLSPRØTT 
Mesk (restproduktet etter ølbrygging) fra lokale bryggerier benyttet til å utvikle et helt nytt snacksprodukt. 
 
SURDEIG 
Overskuddsproduksjon (svinn) i bakerbransjen males og bløtlegges før man lager surdeig av restene etter dagens 
produksjon. Surdeigen brukes til produksjon av bakervarer de neste dagene, noe som hevner kvaliteten betydelig.  

 

VARMEGJENVINNING | Gjenvinning av varmeenergi som ellers ville gått tapt 
Varmegjenvinning reduserer klimautslipp ved at bygget bruker gjenvunnet energi i stedet for olje og gass til oppvar-
ming. Foodtech har levert varmegjenvinningsanlegg til bla Bakehuset Lillesand. 

 



CO2 | Produkter med miljøskadelige kjølemedier erstattes 
Miljøskadelige kjølemedier erstattes med miljøvennlige og bærekraftige alternativer. Foodtech har et stort utvalg 
innen kjøl og frys for alle behov, både for storkjøkken og matindustri. Bruk av Co2 som kjølemedium i industriell 
kjøling er i anmarsj og Foodtech sitt pilotprosjekt viser strålende resultater. 
 

OMBRUK 
Det er nå stort fokus på ombruksmuligheter for produkter og materialer. Foodtech har lenge orientert seg på dette 
tema og vi har bistått mange kunder med ombygging og modernisering uten nødvendigvis å ta full utskifting. Et 
eksempel er en av ISS sine store kantiner på Fornebu som ville bygge om sin 15 år gamle kantine som begynte å slite 
med kjølekvalitet og logistikk. Etter befaring som viste at det var benyttet mye heltre og Corian, valgte vi som eneste 
leverandør å tilby en ombygging. Vi byttet ut all kjøleteknikk, pusset alle overflater og endret logistikk. Kunde fikk 100 
% leveranse i henhold til prosjekt til 60 % av prisen, bærekraft i praksis. 

SVINNREDUKSJON  
Foodtech har mange produkter som kan bidra til å redusere svinn, både ved produksjon, eksponering og servering. I 
tillegg har vi stort fokus på hvordan man kan oppnå svinnreduksjon ved å gjøre ting på litt andre måter, eller gjenbru-
ke overskuddsproduksjon (ref eksempler over) 

Her er noen eksempler: 
1) DAGLIGVARE - BRØDSKJÆRERE 
Vår egen “kjendis“, JAC brødskjærer, er et viktig bidrag for å få ned matsvinnet på brød. Ferdig oppskåret brød 
reduserer matsvinnet hjemme hos forbruker, ved at brødet enkelt kan fryses ned, og du tar kun ut det antall 
skiver du trenger.  Det faktum at maskinene er meget holdbare og flere butikker har hatt samme maskin i over 10 
år, gjør JAC bærekraftig forsvarlig.  
 
2) FORBEDRET KJØLETEKNIKK | ROSENBERG SPISEFORRETNING 
Nye tanker innen kjøling og ny vifteteknikk med meget lav sirkulasjon sikrer lenger holdbarhet og lavere vektre-
duksjon. Man trenger heller ikke tømme diskene hver kveld, de kan brukes som lager. Denne løsningen er levert 
blant annet til Rosenberg Spiseforretning på Lillestrøm. Kunde har selv utført tester som viser at vektreduksjon 
på eksponerte produkter er ca 5 % lavere. Alle disse faktorene gir kunde en lavere TCO og forsvarer investeringen 
økonomisk og bærekraftig. Vi har i dag kjøledisker med kjøleromskvalitet for eksponering av de fleste varegrup-
per. Dette gir økt holdbarhet og bedre kvalitet for sluttkunde.   

3) JUICERIET AS OG ESSENCIALLY 
Juiceriet AS og Essencially er juiceprodusenter heleid av Freshco AS, som har spesialisert seg på kaldpresset juice. 
Kaldpressing er en skånsom måte å få ut saften av frukt og grønt ved hjelp av en spesialbygget hydraulisk presse. 
Juicen blir aldri varmebehandlet, men får lang holdbarhet ved hjelp av en høytrykkspasteuriserer (HPP). På den 
måten ivaretas juicens gode egenskaper, den blir fri for tilsettingsstoffer og resultatet er den reneste juicen på 
markedet. Foodtech Industri har levert hele deres prosess fra frukt og grønt kommer inn til ferdig juice på tank. 
Dette inkluderer høytrykkspasteuriserer fra vår leverandør Hiperbaric, hydraulisk presse samt annet spesial juice-
utstyr fra vår leverandør Voran, grønnsaksvaskemaskiner fra vår leverandør Kronen og tanker fra vår leverandør 
Speidel. 

 
 



REDUKSJON AV STRØMFORBRUK | COOP MEGA KLEPP 
Coop Mega Klepp bygde nylig om og investerte i nye ferskvaredisker, nytt kjøkkenutstyr og bakeri, samt byttet mye 
belysning til LED. Selv med økt mengde disker og ovner er dokumentert effektforbruk ned ca 50 %. 
 

REDUKSJON AV PLASTFORBRUK VED PAKKING 
Foodtech ble utfordret av Hovelsrud som ønsket en ny og bærekraftig pakkelinje. Valget falt på vår produsent G.Mon-
dini som kunne tilby bærekrafts ønske kombinert med design. 
Les for øvrig mer om reduksjon av plastforbruk ved pakking under “produsent”  

Produktene finner du i butikkhyllene, og dette sier kunden selv:  

Vi bryr oss om både dyr og miljø, og når vi fikk anledning til å lansere våre kyllingbryst i butikk, så ønsket vi å gjøre det på en 
måte som var bedre for miljøet enn dagens plastpakker. Vi har nå utviklet en ny forpakning med papp og så lite plast som mulig. 
Forpakningen har en tynn plastfilm som sørger for best mulig holdbarhet. Plasten er redusert med over 70% i forhold til en 
vanlig forpakning. Plasten kan deles fra pappen, og forbrukeren kan dermed skille plast og papir for gjenvinning. Vi er den første 
produsenten som tar i bruk en slik løsning i Norge. Vi håper andre produsenter følger vårt eksempel og reduserer plasten. 



internt
TILTAK VI KAN GJØRE INTERNT FOR Å REDUSERE VÅRT MILJØAVTRYKK

FOODTECH Gruppen AS sitt verdigrunnlag er LANGSIKTIG – ÆRLIG – STOLT. Disse verdiene skal reflekteres i alle for-
hold i vår forretningsvirksomhet og i det vi bidrar med tilbake til samfunnet. Derfor er det viktig for oss å ha et ryddig 
og ordentlig forhold til våre ansatte, miljøet og samfunnet generelt. 

Noen av våre interne fokusområder: 

MILJØFYRTÅRN SERTIFISERT 
Dette innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak 
for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. 

MEDLEM AV GRØNT PUNKT NORGE 
Grønt Punkt Norge sitt formål er å samle inn og gjenvinne brukt emballasje av typene glass, plast, metall, kartong, 
drikkekartong og bølgepapp.  

KANTINE 
Redusere matsvinn i egen kantine 
Tilbyr gode, kjøttfrie alternativer hver dag 

REISE 
Retningslinjer for reiseaktivitet til møter og messer, med fokus på antall deltagere og valg av mest bærekraftige 
løsning. 

TILRETTELEGGER FOR BRUK AV SYKKEL OG ELBIL  
Egen innendørs sykkelparkering med lademuligheter, samt gode parkeringsforhold med lademuligheter. Vi oppfor-
drer til samkjøring og vurderer 1-2 elbiler for benyttelse til møter og ærend i nærområdet. 

UTSLIPP OG MILJØ 
Kutte klimagassutslipp og redusere miljøbelastningen fra vår drift og vårt eget utstyr, for eksempel kun kjøle- og 
fryseløsninger med klimagass. Utskifting av våre servicebiler til elektrisk versjon er satt i sving og alle biler skal være 
skiftet ut innen 2030. 
 



KILDESORTERING 
Fokus på kildesortering i kontor/lager og vi leier nyoppussede lokaler av Aspelin Ram som beskriver seg selv slik ; Vi 
har en helhetlig tilnærming til bærekraft, der hensyn til klima, natur og mennesker balanseres. Våre prosjekter bygges 
for å vare lenge – med høy kvalitet, fleksible løsninger og tilpasset et stadig tøffere klima. Aspelin Ramm skal aktivt 
bidra til å øke ressurseffektiviteten i bransjen. 

GODKJENT LÆREBEDRIFT FOR: 
• Automatiseringsfaget 
• Industrimekanikerfaget 
• Elektroreparatørfaget 
• Kuldemontørfaget 

Vi har til enhver tid 1-2 lærlinger i hver yrkeskategori. Vi er stolte av å bidra med opplæring og kunnskap til kommen-
de generasjoner. 

LOKALIDRETT 
Vi bidrar til lokalidretten i Oslo slik at flest mulig skal ha et best mulig aktivitetstilbud lengst mulig. Det er viktig for oss 
at så mange ungdommer som mulig i vårt nærmiljø er fysisk aktive.  
 
Vi støtter for tiden følgende aktiviteter: 
• Team Mesterbakeren, fremtidens skiskyttere 
• Zuccarellostiftelsen, zuccarellostiftelsen.no 
• Oppsal IF Fotball med over 1000 aktive spillere 
• Tunet innebandyklubb 
• Manglerud Star Hockey, bredde 
• Vålerenga Hockey, bredde 
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