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Naturligt, nära & premium

ANSVAR, RESPEKT, SAMARBETE & UTVECKLING

It´s in 
our nature
NORDIC PAPER HAR TILLVERKAT papper i 
Skandinavien sedan slutet av 1800-talet. Idag 
producerar vi två huvudtyper av  högkvalitativt 
papper: Natural Greaseproofpapper och 
Kraftpapper. 

Vårt Natural Greaseproofpapper  inne håller 
inga tillsatta flourkemikalier vilket gör det 
lämpligt för användning inom livs medels-
industrin. 

Vårt Kraftpapper, iamKraft®, är ett av de 
starkaste i världen och passar utmärkt inom 
en mängd olika användningsområden;  säckar, 
bygglaminat och livsmedelsförpackningar är 
bara några exempel på produkter där du kan 
hitta vårt papper.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

NORDIC PAPER ERBJUDER utvalda kunder överlägsen service och 
 kvalitet. Vi värdesätter och bemöter alla våra intressenter med samma 
respekt och värdegrund. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer, där vi 
 genom god kommuni kation och tillsammans med våra affärspartners 
lägger grunden för starka ekonomiska resultat ur ett långsiktigt hållbar-
hetsperspektiv. 

Vi upprätthåller livsmedelssäkerhet och kvalitetsfokus genom  tydliga 
målsättningar, ständiga förbättringar och kompetensutveckling. Vår upp-
förandekod är en naturlig del i vår verksamhet, liksom att vi har tydliga 
 policys och riktlinjer gällande antikorruption och konkurrens. 

Vi ställer höga krav på både oss själva och våra leverantörer för att 
säkerställa leverans av papper av högsta kvalitet. Vi är en leverantör av 
premiumprodukter och ett självklart mål för oss är att hålla en jämn och 
hög kvalitetsnivå. Såväl vårt Natural Greaseproofpapper som vårt iam-
Kraft®papper baseras på naturliga och förnyelsebara råvaror. Produk-
terna är återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara. Det i sin tur ger ett 
kvalitetssäkrat och hållbart papper som kan användas i en mängd olika 
applikationer.

Vårt papper finns nästan överallt i vår vardag. Vedråvaran kommer 
från hållbart brukade skogar i huvudsak från vårt närområde. Nordic 
Paper kan erbjuda FSC® (FSC-C102767, FSC-C112757) och PEFC 
(PEFC/05-33-213)-certifierade produkter. Det innebär att fiberråvaran är 
kontrollerad och uppfyller certifieringskraven.

Nordic Papers hållbarhetsarbete omfattar de tre aspekterna av hållbar-
het – social, finansiell och miljö – utifrån tre fokusområden: hållbar arbets-
miljö, minskad klimatpåverkan och produkter som stödjer hållbarhet. 

Nordic Paper bidrar till FNs globala mål för hållbar utveckling. Bland de 
17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har vi bedömt att vi har störst 
möjlighet att påverka och bidra till mål 8, 12 och 15. Vi ser hållbarhet 
både som förutsättning för långsiktig lönsamhet och grundläggande för 
att förverkliga vår vision.

Anita Sjölander
VD Nordic Paper
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Våra certifikat 
ISO 9001 Ett certifierat kvalitetsledningssystem som innebär att vi uppfyller 
våra kunders behov genom ett distinkt kundfokus, ledarskap och medarbetar
engagemang. ISO 9001 visar att våra processer är tydliga och att vi arbetar 
med ständiga förbättringar utifrån faktabaserade beslut och kundrelationer. 
Nordic Papers multicertifikat i ISO 9001 omfattar de skandinaviska produk
tionsanläggningarna. 

ISO 22000 och SQF (Safe Quality Food program) System för 
 hantering av livsmedelssäkerhet med krav på organisationer som verkar i livs
medels kedjan. Systemet säkerställer en säker produkt genom hela processen, 
från tillverkning av papper till förpackningsmaterial, transport och slutanvänd
ning. Vi tillämpar god tillverkningspraxis och betraktar livsmedelssäkerhet som 
en integrerad del av vår strategi. 
 Nordic Papers multicertifikat i ISO 22000 om fattar de skandinaviska Grease
proof enheterna. Nordic Paper Québec omfattas av SQF.

FSC-CERTIFIKAT En certifiering som tar extra hänsyn till människor och 
miljö. FSC tar hand om världens skogar och de människor och djur som kallar 
skogen sitt hem. FSC visar vägen till ett ansvarsfullt skogsbruk, respekterar 
traditionella rättigheter, arbetar för rättvisa säkra arbetsvillkor och ett miljö
vänligt skogsbruk. Samtliga produktionsenheter omfattas av FSCcertifikat. 
Extern hemsida: fsc.org 

PEFC-CERTIFIKAT Försäkrar att produkter innehåller fibrer från ansvars
fullt brukade skogar som sköts i linje med internationella principer för hållbar 
utveckling. PEFC värnar om biologisk mångfald, klimat och ekosystem utifrån 
små skogsägares och företags perspektiv. PEFCcertifikatet omfattar de skan
dinaviska produktionsanläggningarna. Extern hemsida: pefc.org 

SVANEN En ledande nordisk miljömärkning som bidrar till vårt miljöarbete 
på Nordic Paper och som svarar mot FNs globala hållbarhetsmål som ska 
säkerställa en hållbar utveckling. Svanenmärkning kan erbjudas för utvalda 
skandinaviska Greaseproofprodukter. 

®


