
                  Policy 
 
Eko fågel, fisk och mittemellan skall vara ett av Stockholms ledande fiskgrossistföretag med 
hög service, miljö och kvalitetstänkande. 
 
Kvalitet för oss handlar om att framgångsrikt tillgodose och balansera olika gruppers 
intressen. 
 
Våra kunder ska ha säkra produkter av hög kvalité levererade i tid. Våra medarbetare ska ha 
en trivsam och stimulerande arbetsplats. Våra leverantörer ska ha en pålitlig kund som 
betalar i tid. Av allmänna intressen är att vi skapar arbetstillfällen och betalar skatt, allt 
under minimal miljöpåverkan. Vi skiljer inte mellan kvalitet och miljö utan i vår värld utgör 
miljöfrågor en aspekt av kvalité. 
  
För att lyckas i våra ambitioner att nå våra mål arbetar vi med ISO 14001, ISO9001 och 
ISO22000 samt HACCP som styrande krav. 
 
 
Vi tycker att vi uppnår rätt kvalitet när vi: 

• Levererar en säker produkt i avtalad tid, avtalad kvantitet och i oskadat skick till 
våra kunder. 

• Förädlar produkter som motsvarar angiven standard (beställning), har en riktig och 
säker funktion. 

• Kan förändra kundernas inköp så att det passar med fiskens möjlighet att 
reproducera sig. 

• Uppnår den lönsamhet som är nödvändig för att vi ska överleva på lång sikt. 
 

 
Utöver gällande lagkrav och andra regler skall vi särskilt  

• Ha en organisation med klara och kända ansvarsförhållanden; 
• Ha ett organisationsklimat som uppmuntrar initiativ och präglas av kvalité, flexibilitet, 

öppenhet, tillit och arbetsglädje; 
• Genom verksamhetsutveckling och personlig utveckling skapa och bibehålla 

kvalificerade och motiverade medarbetare;  
• Ta ett personligt ansvar för kvaliteten på vårt eget arbete och i vår egen arbetsmiljö, 

och genom en ständig strävan till förbättring bidra till att höja organisationens 
effektivitet och därmed dess position på marknaden. 

 
Vi skall välja våra leverantörer och samarbetspartners och samarbeta med dem på ett sådant 
sätt att deras bidrag till vår slutprodukt harmoniserar med våra kvalitetsambitioner. 
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Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat detta certifikat, vilket intygar att organisationen 

 

Eko Fisk, Fågel & Mittemellan AB 

Johanneshov 
 

har ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet i överensstämmelse med standarden 

ISO 22000:2005 

Certifieringen omfattar följande verksamhet 

Inköp, vidareförädling, distribution och försäljning av  
färsk och fryst fisk, fiskprodukter och skaldjur till restauranger. 

 

Certifikatet är beviljat 2016-01-27 

 (originalcertifikat beviljat 2006-07-25). 

Detta certifikat gäller t.o.m. 2018-07-25. 

 
Tomi Kasurinen, verkställande direktör 

 

 
Certifikatet förutsätter att organisationens ledningssystem för livsmedelssäkerhet är  

kontinuerligt i överensstämmelse med den ovannämnda standarden och kraven i ABC 200.  

Certifikatets giltighet kan verifieras på hemsidan www.inspecta.fi 
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Bedömning av miljöaspekterna görs genom att poängbedöma: 
 

• Miljöpåverkan: Miljöaspektens bidrag till de 14 miljöhoten  
1. Liten. Bidrag till högst 2 miljöhot 
2. måttlig. Bidrag till 3-4 miljöhot 
3. Stor: Bidrag till minst 5 miljöhot 

• Kvantitet: Miljöaspektens storlek iförhållande till företagets miljöaspekter. 
1. liten. T ex  litet utsläpp, förbrukning el avfall. 
2. Måttlig. T ex måttligt utsläpp, förbrukning el avfall. 
3. Stor. T ex stort utsläpp, förbrukning el avfall. 

 
 
 

Aktivitet Miljöpåverkan Kvantitet Naturresurs Närmiljö Poäng Betydande J/N 
Transporter 2 2 2 2 8 J 
Fisk produkter 1 3 1 1 6 J 
El 1 2 1 1 5 J 
Vatten 1 1 1 1 4 N 
Papper kontor 1 1 1 1 4 N 
Kem 1 1 1 1 4 N 
Emballage 1 1 1 1 4 N 
Avfall 1 3 1 1 6 J 
Biltvätt 1 1 1 1 4 N 
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• Naturresurs: Användning av naturresurs. 
1. Förnyelsebar 
2. Ändlig. 

• Närmiljö: Känslighet för miljöaspekten i företagets närmiljö. 
1. Liten: Ringa påverkan på närmiljön. 
2. Måttlig: Viss påverkan t ex viss störning av grannar genom tex buller. 
3. Stor: Stor påverkan eller störning av grannar. 

 
 
 
Mer än 4 poäng är en betydande Miljöaspekt 
 
 


