
Miljø og samfunnsansvar 
Barneting AS



Barneting As søker alltid etter å oppnå de best mulig tilgjengelige produktene på markedet som  
imøtekommer kravene innen gitt standard. 

Systemkriterier
Barneting AS gjennomfører obligatorisk opplæring av sine medarbeidere i relevant klima og miljøkunnskap. 
Barneting AS administrere og drifter eget lager og har system for en bærekraftig lagerstyring og en 
evalueringsplan knyttet opp i mot dette. 

Arbeidsmiljø 
Barneting AS innehar de nødvendige HMS sertifikater, leier i lokaler av Norwegian Properties AS som er 
opptatt av bærekraft og tilrettelegning av godt arbeidsomgivelser for sine leietakere. Internt arbeidsmiljø blir 
gjennomgått regelmessig. Barneting AS jobber for et inkluderende arbeidsliv og har hatt samarbeid med 
NAV ved å gi personer arbeidstrening.

Innkjøp 
Barneting AS benytter, via utleier et godkjent returselskap for emballasje iht avfallsforskriften §7.5 
Barneting AS produserer produkter og anskaffer Rach-sertifikater/ produktsertifikat på sine produkter som 
er tilgjengelig på bedriftens nettside til enhver tid. Barneting AS søker aktivt etter å erstatte eller supplere 
produkter i eksisterende sortiment med produkt som er mer klima og miljøvennlig så lenge det er tilgjengelig 
og ikke forringer det bærekraftige aspektet. Vi søker hele tiden å produsere produkter med god kvalitet og 
lang levetid. 

Transport 
Barneting AS har skriftlige rutiner og avtaler for kartlegging av optimalisert varetransport og søker aktivt 
nye avtaler med transportselskaper som leverer en profil som reduserer utslipp. Ved retur fra sluttkunde så er 
også miljøbelastningen minimert ved avtaler forankret i virksomhetens vilkår.

Avfall 
Barneting AS sine returordninger er oppgitt på virksomhetens nettside. Barneting AS søker å optimalisere 
produktemballasje med Jomfrukartong der det er mulig. Virksomheten gjenbruker emballasje og har 
tilgjengelig kildesortering for virksomheten og sluttkunde.

 

Visjon og samfunnsansvar

Barneting As streber etter å nå sine mål mtp klima, miljø og 
bærekraftsmål satt i firmaets verdigrunnlag. 

Vi søker hele tiden å være i en omstilling i tråd med samfun-
net og gjeldende krav til lovverk, normer og standarder. 

Vi forsøker i vår markedsføring å fremme bærekraft og gjen-
bruk av produkter vi produserer. Denne informasjonen vil 
til enhver tid ligge åpent for alle å lese. Det er viktig for oss 
å skape en transperans om hva våre produkter er laget av og 
hvor det er produsert. 
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