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Med rundt 430 restauranter i Norge, Sverige og Danmark er Umoe Restaurant det 
ledende restaurantkonsernet i Skandinavia. Det medfører et stort samfunnsansvar.

Utgangspunktet for vår helse- og bærekraftstrategi er hvordan vi g jennom kjernevirksomheten, og 
det daglige arbeidet som utføres av våre rundt 9000 medarbeidere, kan bidra til å utg jøre en positiv 
forskjell som skaper langsiktige verdier for mennesker, miljøet og egen virksomhet.

Hver dag leverer vi rundt 125 000 g jesteopplevelser på våre restauranter i Skandinavia. Maten vi 
serverer påvirker folks helse og miljøet. Vi er bevisst den påvirkningskraften vi har på mange områder 
av samfunnet, både i Skandinavia og ut i våre leverandørkjeder lokalt og globalt. Vår fremoverlente 
holdning og arbeid med helse og bærekraft er en forsikring om aktivt samfunnsansvar som vi gir til våre 
ansatte, g jester, lokalsamfunn og samarbeidspartnere. I denne rapporten kan du lese om det arbeidet vi 
g jør på dette området og hvordan vi g jennom samarbeid med gode partnere skaper et større kollektivt 
løft, slik at vi sammen skaper et litt bedre og mer bærekraftig samfunn.

Mange av de utfordringene samfunnet står ovenfor må løses raskt. Løsningen på mange av verdens 
største miljø- og helseutfordringer ligger i mat. Her skal vi bidra og i denne rapporten kan du lese 
mer om hvordan vi f.eks. jobber med å redusere matsvinnet, endrer menyer, utvikler og lanserer nye 
sunne og bærekraftige retter. Vi ønsker å snu mange av de mest sentrale samfunnsutfordringene til 
innovasjonsmuligheter som ig jen kan åpne opp for nye forretningsmuligheter. For oss hører økonomisk 
vekst og bærekraft naturlig sammen.

Vår helse- og bærekraftstrategi er strukturert opp etter FNs bærekraftsmål og prinsippene i FNs 
Global Compact. Vi har samlet våre hovedaktiviteter rundt fire av FNs bærekraftsmål. Vi ønsker med 
denne presentasjonen å vise et bilde av de viktigste bærekraftprosjektene som vi nå kjører i Umoe 
Restaurants og fremheve noen av de resultatene som dette arbeidet har skapt. 

Mvh. 
Sverre Helno 
KONSERNSJEF UMOE RESTAURANTS

For oss hører 
økonomisk vekst og 
bærekraft naturlig 
sammen.
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INTENSJONSAVTALE FOR  
ET SUNNERE KOSTHOLD

BYGGER LADESTASJONER 
VED BURGER KING 

RESTAURANTER 

BÆREKRAFTIG OG  
SUNT KOSTHOLD  
SOM EN DEL AV  
UMOE ACADEMY

UTVIKLE  
SUNNE OG 

BÆREKRAFTIGE  
MENYER

PROGRAMMER 
SOM GIR ARBEIDS-
ERFARING TIL DE 

SOM HAR FALT UT 
AV ARBEIDSLIVET

SERTIFISERT 
KAFFE

ÅRLIG 
GJENNOMGANG AV 

ETISK STANDARD  PÅ 
INNKJØPSRUTINER

ANSATTE MÅ 
SETTE SEG MINST 
ETT  PERSONLIG 
BÆREKRAFTMÅL

STARBUCKS, LEON 
OG BLENDER

ALLE KJEDER DELTAR I 
KUTTMATSVINN2020

ALLE KJEDER 
FORBEDRER 

KILDESORTERINGS-
RUTINENE

ALLE KJEDER 
REDUSERER  
BRUKEN AV 

ENGANGSPLAST

PIZZALEVERING 
MED HYBRID- OG 

EL-BIL

SAMARBEID MED DEDIKERTE PARTNERE OG FAGMILJØER ER NØKKELFAKTOR FOR Å LYKKES MED 
AMBISJONENE PÅ ALLE BÆREKRAFTMÅLENE

STOPPE BRUK 
AV PALMEOLJE 

I EGEN MAT-
PRODUKSJON

DE VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDENE OG PROSJEKTENE I VÅR HELSE- OG BÆREKRAFTSTRATEGI 

STRUKTURERT ETTER BÆREKRAFTSMÅLENE OG DE VISJONENE VI HAR PÅ HVERT FOKUSOMRÅDE.

VISJON: Skandinavias ledende  
restaurantkonsern på sunne og 

bærekraftige måltider

VISJON: Skandinavias mest 
inkluderende arbeidsgiver

VISJON: Sette bransjestandard 
for avfallshåndtering og  

sirkulær økonomi

VISJON: Vi skal praktisere en 
verdikjede som ikke bidrar til 

avskoging

PROSJEKTER: PROSJEKTER: PROSJEKTER: PROSJEKTER: 
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3BEDRE HELSE
Vår kjernevirksomhet er relatert til mat og matopplevelser. Vi jobber 
kontinuerlig med innovasjon og utvikling av mat- og drikketilbudet på 
våre rundt 430 restauranter i Skandinavia. 

God helse, bærekraftig mat og velvære er viktig for både våre gjester og 
ansatte. Vi har derfor satt oss ambisiøse mål i arbeidet med å utvikle og 
tilby sunne, velsmakende og bærekraftige måltider. 

Her kan du lese om noen av de prosjektene vi nå driver for å utvide vårt 
tilbud av sunne, velsmakende og bærekraftige måltider. 
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SUNNE, VELSMAKENDE OG 
BÆREKRAFTIGE RETTER 

Det siste året har vi økt våre investeringer i utvikling 
av måltider med plantebaserte råvarer. Her er noen av 
de større prosjektene som har blitt lansert og som vi 
jobber med: 

 
I 2018 lanserte PEPPES PIZZA to nye veganske 
pizzaer med Oumph! Peppes lanserte også i fjor en 
vegansk burger av hvete. Hver mandag har Peppes 
Pizza ”Meatfree Monday» hvor de tilbyr sterkt nedsatte 
priser på kjøttfrie retter. 

Det siste året har Peppes Pizza økt sitt tilbud av 
vegan- og vegetarpizza med 40 % – og det utg jør nå 
åtte prosent av det totale pizzasalget.

LEON har vært en av de raskest voksende 
restaurantkjedene i London de siste årene og 
sommeren 2018 åpnet vi den første LEON 
restauranten i Oslo. LEON er basert på et bærekraftig 
konsept hvor man kun skal serveres naturlig fast food. 

Med lanseringen av LEON ble også «The future of 
fast food» introdusert i Skandinavia. Noen av de 
bærekraftige prinsippene som LEON praktiserer er å 
kun benytte naturlige råvarer, ingen kunstige aromaer 
eller fargestoffer. 

LEON har restriktive krav til alle ingredienser som 
inngår i produktene. 

VÅR VISJON
Skandinavias 

ledende 
restaurantkonsern 

på sunne og 
bærekraftige 

måltider
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200 000 TIL ROSA SLØYFE

I oktober var BLENDER partner til årets Rosa sløyfe-aksjon. Målet med Rosa 
sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og 
øke kunnskapen om brystkreft samt å støtte brystkreftforskning. 

Årets tema var senskader etter brystkreftbehandling. Blender har støttet Rosa-
sløyfe aksjonen i flere år og det skaper stort engasjement blant de ansatte. Gjestene 
kunne støtte aksjonen g jennom å handle menyer som var merket med rosa-sløyfe.  
I 2018 donerte restaurantene i Blender rundt 200 000 til Rosa sløyfe-aksjonen.

En helt ny halloumiburger 
ble utviklet hos BURGER 
KING® i Sverige og i 2018 ble 
den lansert i Sverige, Danmark 
og Norge. Det fantes ikke en 
tilsvarende burger på noen 
annen Burger King restaurant i 
hele verden. 

I løpet av de første månedene 
ble det solgt rundt 315 000 halloumiburgere i Sverige og etter lanseringen ser vi at 
etterspørselen etter kjøttfrie burgere har tatt seg opp. Fjorårets salgstall fra Burger 
King i Sverige viser at to av fem burgere som ble solgt ikke inneholdt rødt kjøtt. 
Halloumiburgeren vekker internasjonal oppmerksomhet og flere andre land etterspør 
nå produktet og ønsker å få det lansert i sine markeder. En kuriositet er at Kypros, 
som er hollumiens hjemland, nå har søkt om å få lansere et Halloumiprodukt som er 
utviklet i Sverige. 

Burger King i Norge, Sverige og Danmark utvidet sitt tilbud av kjøttfrie burgere i 
2018 med lansering av nye veggie- og halloumiburgere.   

2 av 5 burgere solgt 
hos Burger King® 

Sverige i 2018 
inneholdt ikke rødt kjøtt

UMOE RESTAURANTS deltar også i et prosjekt som er  
initiert av EAT, hvor vi sammen med andre aktører i matindustrien 
jobber for å redusere vårt klimaavtrykk og øke andelen av mat som 
er sunn, smakfull, bærekraftig og plantebasert. 
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PRODUKTSTANDARD OG ETISKE RETNINGSLINJER

Vi følger en fastsatt Produktstandard i alle våre innkjøp, i dette styringsdokumentet 
har vi definert en rekke standarder knyttet til kvalitet og bærekraft. Alle ingredienser 
og produkter som vi benytter skal være produsert og merket i henhold til g jeldene 
regelverk. Det omfatter også en rekke standarder knyttet til dyrevelferd og 
sertifisering. Vi ønsker å benytte rene råvarer og produkter uten unødvendige 
tilsetningsstoffer, søtstoffer og matsminke. Vi arbeider også for å redusere innhold 
av salt, sukker og mettet fett ved utvikling av oppskrifter og menyer.

Våre etiske retningslinjer er nedfelt i et eget Code of Conduct dokument, som 
er publisert på våre nettsider. Her beskriver vi de grunnleggende prinsippene vi 
forventer at våre ansatte og leverandører følger. De skal rettlede oss i våre daglig 
valg slik at vi sikrer vår egen og virksomhetens integritet. Våre etiske retningslinjer 
g jelder for oss alle, og det forventes at alle som representerer Umoe Restaurants, 
eller den enkelte kjede, er godt kjent med innholdet og handler i tråd med dette. 

HANDLINGSPLANER FOR  
BEDRE KOSTHOLD

Vi ønsker å ta en aktiv posisjon i nasjonale handlingsplaner for bedre kosthold, 
hvor fokus er sunnere og mer bærekraftig mat. I 2018 undertegnet vi derfor 
en intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold med Helse- og 
omsorgsdepartementet. Intensjonsavtalen skal føre til et mer helhetlig og 
overordnet samarbeid mellom matbransjen og helsemyndighetene for å g jøre 
det enklere for forbrukerne å ta sunnere valg. Målet er at en større andel av 
befolkningen får et balansert kosthold som er i tråd med myndighetenes kostråd. 
 
Noen av de viktigste  
innsatsområdene  
vi jobber med er:

• Reduksjon av salt

• Reduksjon av tilsatt sukker

• Reduksjon av mettet fett

• Mer bruk av frukt og 
bær, grønnsaker, grove 
kornprodukter og sjømat 

Vi har i flere år deltatt i 
Saltpartnerskapet hvor vi 
har hatt som mål å redusere 
saltmengden med 15 % innen 
2018 og med 30 % innen 2025. 
Fra 2016 til 2017 reduserte 
vi bruken av salt med hele fire 
tonn. Arbeidet med å redusere 
saltinnholdet i maten blir nå 
videreført i handlingsplanen for 
bedre kosthold.  

Her kan du lese 
mer om hvilke 
etiske retningslinjer 
vi har til våre 
leverandører. 

ETISKE  RETNINGSLINJER  

ETISKE RETNINGSLINJER / CODE OF CONDUCT

Versjon   2,0 
Revidert  April 2018 
 

Alle våre leverandører må bekrefte 
at de har lest og forstått våre etiske 
retningslinjer for å komme videre i 
våre innkjøpsprosesser

https://umoerestaurants.no/wp-content/uploads/2018/04/UmoeRestaurants_etiske-retningslinjer18_leverandorer.pdf
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ANSTENDIG ARBEID  
OG ØKONOMISK VEKST
For mange er vi det første møtet med arbeidslivet. Det er av høy prioritet for oss at de 
får en trygg, utviklende og god start på arbeidslivet. Samtidig skal vi ta en aktiv rolle 
med å få de som har falt utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet ig jen. Hvert år ønsker vi 
rundt 4000 nyansatte velkommen til en av våre restaurantkjeder. 

Vi er første arbeidsgiver for 30 % av våre ansatte. Mangfold er en viktig del av 
vår kultur og vi er stolt av det mangfoldet og den kompetansebredden vi har i vår 
organisasjon. Det bidrar til å utvikle oss. I 2018 hadde vi ansatte som representerte 
104 ulike nasjonaliteter på våre rundt 430 restauranter i Skandinavia. 
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Grand Opening av LEON i 
Frognerveien

DØRÅPNER TIL ARBEIDSLIVET FOR UNGDOM

Rundt 80 % av de som jobber hos oss er under 30 år.  
I aldersgruppen 15-19 år er vi første arbeidsgiver for litt over 50 %.  
Det er viktig for oss at ungdommens 
møte med arbeidslivet oppleves som 
trygt, utviklende og forutsigbart. 

Til de som ønsker seg en karriere i 
vår bransje tilbyr vi også en rekke 
kompetansekurs innenfor ulike 
fagområder.  

ARBEIDSPRAKSIS TIL GRUPPER SOM  
HAR FALT UTENFOR ARBEIDSLIVET

Hvert år g jennomfører alle våre kjeder programmer som gir arbeidspraksis til 
personer som har falt utenfor arbeidslivet. Dette kan være ungdommer, seniorer, 
innvandrere eller personer med ulike former for funksjonsnedsettelse. Inkludering og 
arbeidspraksis til de som har falt utenfor arbeidslivet er viktig for oss i alle land hvor 
vi opererer og våre viktigste partnere i dette arbeidet er:

•  RINGER I VANNET (Norge)  •  NAV (Norge)

•  ARBETSFÖRMEDLINGEN (Sverige)  •  KLAP (Danmark)

80% av våre 
medarbeidere  

er under 30 år

9000VI ER   
OVER

medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark

47% menn 53% kvinner

VÅR VISJON
Skandinavias 

mest inkluderende 
arbeidsgiver



PERSONLIG BÆREKRAFTSMÅL

Alle ansatte skal sette seg minst ett personlig bærekraftsmål som skal underbygge 
våre overordnede bærekraftsmål. Her har ansatte satt egne målsetninger som 
f.eks. å sykle til jobb, spise restemiddag to ganger i uken, ansvar for kildesortering i 
hjemmet etc.
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47%

53%

kjønnsfordeling 
i lederstillinger

Kvinner

Menn

Deltakerne på MIN LEDERROLLE Sverige 2018

LEDERUTVIKLING

Vi er opptatt av å utvikle våre medarbeidere både faglig og sosialt og hvert år 
ser vi konkrete resultater av dette arbeidet. Rundt 50 % av våre restaurantsjefer 
rekrutteres internt. I konsernledelsen sitter det representanter som selv har startet 
karrieren sin ute i en av våre restauranter. Det er mange karriereveier i vårt system. 
Umoe Restaurants Academy er vårt lederutviklingsprogram som er skreddersydd 
for mellomledere og ledere i vårt system, og det består av tre moduler:

NORSKOPPLÆRING

I 2018 fikk vi tildelt midler fra Kompetanse+ og kjørte i samarbeid med Briga 
ett norskkurs i Oslo for 20 deltakere. Kurset var på 120 timer og gikk over seks 
måneder.

30%  &
HAR FREMMED- 

SPRÅKLIG BAKGRUNN

RUNDT VI HAR  
MEDARBEIDERE FRA

ULIKE  
NASJONALITETER

104
1. GRUNNMUREN er et kurs 
i ulike sentrale fagområder som 
restaurantøkonomi, HMS, rekruttering, 
grunnleggende ledelse, kommunikasjon 
samt IK Mat / Food & Safety. Dette er kurs 
som avholdes i Norge og Sverige av interne 
ressurser.

2. MIN LEDERROLLE , er ett kurs som 
går over ett år med fire samlinger. Det er 
rettet mot ledere som har vært i rollen sin i 
12-18 måneder og har fullført grunnmuren. 
Dette kurset utføres av en ekstern partner i 
både Norge og Sverige.

3. Etter 5 år får erfarne ledere PÅFYLL 
av mer avansert lederkompetanse som skal 
g jøre de til bedre ledere i arbeidshverdagen. 
Dette skjer g jennom dagskurs.

All kaffe vi 
selger er  

bærekrafigt

BÆREKRAFTIG KAFFE

All kaffe som selges i restauranter og kafeer som 
er drevet av Umoe Restaurants er sertifisert av en 
eller flere sertifiseringsordninger for bærekraftig 
kaffe. Sertifiseringsordningene omfatter sosiale, 
miljømessige og økonomiske krav som bidrar til et 
bærekraftig jordbruk, ivaretakelse av menneske- 

og arbeidstakerrettigheter. Det er positivt for både den økonomiske og sosiale 
utviklingen for kaffebøndene og de som arbeider på anleggene.
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ANSVARLIG FORBRUK 
OG PRODUKSJON
Vi strekker oss etter en ambisiøs visjon om å lede an i arbeidet med avfallshåndtering 
og sirkulær økonomi. Vi jobber med å etablere bedre rutiner, spesielt rundt 
kildesortering, for å få mest mulig ut av de ressursene vi benytter, slik at minst mulig 
kastes som avfall. Vi ønsker at resursene vi benytter utnyttes best og lengst mulig. 
Holdes resursene i et lukket kretsløp økes graden av resirkulering og vi reduserer 
behovet for å ta ut nye råvarer. 

Her er noen av de viktigste prosjektene som nå utføres for å redusere avfallet og bidra 
til en bedre sirkulærøkonomi.
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KUTTMATSVINN2020

Alle våre kjeder har i 2018 deltatt i KuttMatsvinn2020, som er et felles 
bransjetiltak for å redusere matsvinnet med 20 % innen 2020. Foruten å 
redusere selve matsvinnet har vi g jennom 
deltagelse jobbet med å måle og finne 
hensiktsmessige rapporteringstall for å 
styrke den overordnede bransjestatistikken 
på matsvinn, som til nå har vært 
sparsommelig. Ansatte har gått på 
kurs og fått opplæring i hvordan man 
ute i restaurant kan bidra til å redusere 
matsvinnet. Vi jobber med tiltak for å 
få både våre g jester og ansatte til å ta 
bærekraftige valg. 

Estimerte tall som Østfoldforskning har 
fremskaffet til KuttMatsvinn2020 viser at det i 2018 ble kastet 18.000 tonn 
mat fra hoteller, kantiner og restauranter i Norge. Målet med KuttMatsvinn 2020 
er å redusere matsvinnet med 20 % og lykkes man med dette vil man spare 3 
600 tonn mat, 9 554 tonn CO

2
 og 360 millioner kroner. Vi skal ta vårt ansvar 

for at matsvinnet blir redusert, det har stor verdi for både miljøet og vår økonomi.

Bransjeavtalen om 
reduksjon av matsvinn 
har g jort Norge til et 
foregangsland i denne 
kampen.

SIGNERT TILSLUTNINGSERKLÆRINGEN MED KLIMA OG 
MILJØDEPARTEMENTET

Arbeidet med å redusere matsvinnet har stor prioritet hos oss. Vi ser at 
dette arbeidet gir store samfunnsgevinster. Høsten 2018 signerte derfor 
alle våre restaurantkjeder tilslutningserklæringen med det norske Klima- og 
miljødepartementet og vi tilsluttet oss dermed målene i ”bransjeavtalen om redusert 
matsvinn”. For oss innebærer dette en større og mer langsiktig avtale med norske 
myndigheter om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs globale 
bærekraftsmål og fokuset i vår egen helse- og bærekraftstrategi. 

VÅR VISJON
Sette bransje-
standard for 

avfallshåndtering 
og sirkulær 

økonomi



Adm.dir Maria Willulmsen på vegne av Blender AS signerer tilslutnings-
erklæringen med klima- og miljøvernministeren (2018). Samtlige kjeder i 
Umoe Restaurants har signert denne avtalen.

1/3-del av 
all mat som 
produseres 
i verden blir 

kastet
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GOODIE BAGS ER DE NYE DOGGY BAGS

Vi har iverksatt en rekke tiltak både på kjøkkenet og ute i restaurantene for å 
redusere matsvinnet. For å g jøre det lettere for våre g jester å bidra vil vi g jøre det 
til en rutine at g jester blir tilbudt en goodie bag som de kan ta med restematen i, 
dersom de ikke har spist opp alt. Spør oss g jerne om goodie bag dersom vi ikke er 
raske nok med å tilby dette, neste gang du er på besøk hos oss.

MER VALGFRIHET I MENYENE

I f lere av våre restauranter legges det opp til større grad av valgfrihet i menyene 
slik at porsjonene kan bli mer individuelt tilpasset og derig jennom at matsvinnet blir 
redusert.

TOO GOOD TO GO  
- BRA FOR KLIMAET,  
GJESTENE OG ØKONOMIEN

Det aller beste for å redusere matsvinnet er å unngå at det oppstår, men noen dager 
er det mat ig jen ved stengetid i våre restauranter og cafeer. Dette er verdifull og god 
mat som vi ikke ønsker å kaste, det er ofte dagsfersk mat med kort holdbarhet. Too 
Good To Go er en app som g jør det enkelt for oss å tilby denne overskuddsmaten 
til en kraftig redusert pris ved stengetid – slik at vi får solgt et måltid, istedenfor at 
maten ender opp som avfall. 

Starbucks har deltatt med flere restauranter på Too Good To Go i lengre tid, men 
i fjor deltok alle deres restaurantene i Norge. Som konsern hadde vi en målsetning 
om at minst en ny kjede skulle delta i 2018. Ved utgangen av 2018 benyttet tre av 
våre kjeder denne tjenesten for å redusere matsvinnet. Blender avsluttet fjoråret 
med å ha hele 29 restauranter og cafeer med, mens LEON deltar med begge sine 
restauranter i Oslo.  

Resultatene fra 2018 viser at vi g jennom denne tjenesten reddet litt i overkant av 
30.000 porsjoner med dagsfersk overskuddsmat fra å havne i søpla. Vi reduserte 
våre kostander, kundene fikk kjøpt gode matvarer til en redusert pris og sammen 

hadde vi et positivt miljøbidrag. Samlet 
sett bidro dette tiltaket til at vi oppnådde 
en besparelse på rundt 886.000 
kroner og ca. 60 tonn CO2. Det har en 
tilsvarende klimabesparende effekt som å 
plante 1.010 trær!

Tjenesten g jør at vi også når ut til 
nye kundegrupper og vi får positive 
tilbakemeldinger. I løpet av 2018 hadde i 
overkant av 16.000 unike kunder besøkt 
våre tre restauranter g jennom Too Good 
To Go, og gitt oss en snittvurdering i 
appen på 4,3 stjerner av 5 mulige.

I 2018 reddet 
vi i overkant 
av 30.000 
porsjoner med 
overskuddsmat 
fra søppla
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REDUSERE BRUKEN AV ENGANGSARTIKLER I PLAST

Vi ønsker å ta et aktivt ansvar for å redusere både vårt eget og våre g jesters forbruk av engangsplast, og bidra til 
høyere g jenbruksverdi av den emballasjen som benyttes. Effektiv ressursbruk er også god økonomi. I 2018 kartla 
vi derfor vår bruk av engangsartikler i plast og startet arbeidet med å fase ut en rekke artikler. Mye av dette har 
allerede blitt erstattet av tilsvarende artikler i et annet materiale, slik at de kan resirkuleres og brukes på nytt.  
Her er noen av de tiltakene vi har g jennomført i 2018:

Kutter ut plastsugerør. De fås kun på 
forespørsel.

Emballasje for pizza, salat, hamburger 
og desserter er allerede resirkulerbart

Engangsbestikk og serviett leveres ikke lenger ut 
som standard når man kjøper pizza som take-away. 
Leveres kun på forespørsel.

Bruk av både helium og ballonger er kuttet ut.

Drikke leveres ikke med 
plastsugerør som standard. Gis 
kun ut på forespørsel. T.G.I Fridays 
satt seg som mål å fase ut all bruk 
av plastsugerør i 2018.

I alle 40 restaurantene besluttet 
man å kutte all bruk av plastsugerør. 
De blir kun gitt på oppfordring fra 
g jester. 

Kuttet ut all bruk av ballonger.

Flere restauranter tilbyr avslag på kaffen dersom 
man benytter en g jenbrukskopp eller såkalt 
flerbrukskopp.

Benytter kun papirsugerør og 
plastbeger som er resirkulerbart.

I restauranter hvor g jestene selv 
fyller på drikke er det innført en 
ordning hvor g jestene selv må 
velge om de vil ha plastsugerør og 
plastlokk. Det leveres ikke lenger ut 
som en standard. 

Vi har også startet en prosess med å påvirke 
Burger King internasjonalt for å få erstattet 
plastsugerørene og lokkene med et mer bærekraftig 
materiale.

Plastkoppene og pappbegrene er 
resirkulerbare. 

For å redusere bruken av 
engangskopper og avfall belønner 
Starbucks de som bruker samme 
kopp flere ganger. Har man med seg 

en kopp (g jenbrukskopp) til Starbucks som de kan 
fylle kaffen i, får man fem kroner avslag på kaffen. 

Flere restauranter bruker i dag tradisjonelt 
bestikk som kan vaskes og brukes flere ganger, 
det innebærer mindre bruk av engangsartikler. 
Det jobbes med å finne alternativer til de 
engangsartiklene man har i plast, blant annet kjøres 
det et stort internasjonalt prosjekt for å utvikle 
en helt ny type bærekraftig take away kopp – 
resultatet av dette vil bli kjent i 2019.

Beregninger viser at  
det i 2019 vil bli brukt 

4 millioner færre 
plastsugerør i våre kjeder 
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AVFALLSHÅNDTERING

AVFALLSSYMBOL TYPE AVFALL HVOR
MATAVFALL
Matavfall, avfall som er organisk nedbrytbart.  
Dette kan være skrell, skrotter, grut, eggeskall, bein, nøtteskall og rekeskall.

Egen container.

PAPP 
Alt av papp og papir. 

Fortrinnsvis papp-presse, 
eventuelt egne containere.

Servietter er IKKE papp og 
skal i restavtall.

PLASTEMBALLASJE
Alt av myk plast, ikke kanner ol.Emballasje fra mat må skylles.

Egen sekk eller container.
Plastkanner skal i restavfall, 
kan eventuelt samles opp og 
levers miljøstasjon.

GLASS OG METALL
Egen container. 
Tips! Her kan det komprimeres 
godt, noe som vil redusere 
kostnander til frakt.

OBS! Lyspærer og rør skal 
IKKE her.

Funf act: bruskorker og 
fakkelbokser skal i denne 
beholderen.

RESTAVFALL 
Alt som ikke går i de øvrige punkter.

Annet som ikke vi har egne beholdere for, men som kan leveres miljøstasjoner eller samlet til renovasjonsfirma.
• Farlig avfall (maling, brennbare stoffer, medisinsk avfall)• Lysstoffrør og lyspærer 
• Batterier
• Løsmidler
• Trevirke 
• Elektriske artikler
• Plastkanner (hardplast)

VI SKAL SETTE BRANSJESTANDARD FOR AVFALLSHÅNDTERING OG SIRKULÆR ØKONOMI

 

MÅL 2019! 
ØKE SORTERINGS- 

GRAD TIL  
70 %

MINDRE PLAST PÅ GIVE AWAYS 

Gjennom dialog med leverandører har vi fått redusert bruken av plastemballasje. 
Dette omfatter også innkjøp av give aways, i 2018 resulterte dette i at vi sparte 80 
000 plastemballasjer og vi anslår at dette arbeidet i 2019 vil resultere i at vi sparer 
rundt 260 000 plastemballasjer.

LEVERANDØRSAMARBEID

Vi har dialog med våre leverandører hvor vi ser på muligheter og løsninger for å 
redusere volumet av emballasje og spesielt engangsemballasje. 

FRA FRITYROLJE TIL BIODIESEL

Flere av våre restauranter leverer frityroljen til selskaper som omg jør denne til 
biodiesel. Bare fra Burger King i Norge ble det i fjor solgt rundt 180 000 liter brukt 
frityrolje som ble brukt på nytt som biodiesel. Dette er en sirkulær løsning som viser 
hvordan vi får mest mulig ut av de resursene vi bruker.

NY TAKE AWAY KOPP

Snøhetta, Naturvernforbundet og Umoe Restaurants kjører sammen et 
innovasjonsprosjekt hvor vi ønsker å utvikle en kopp og et nytt system rundt take-
away kopper som kan bidra til å redusere unødvendig forbruk av engangsartikler og 
forsøpling av byrom. Prosjektet støttes av Innovasjon Norge og DIP-midler fra DOGA 
(Design og arkitektur Norge)

Alle kjeder jobber med 
forbedringsprogrammer 

for kildesortering ute i 
restaurantene

AVFALLSSORTERING OG 
SIRKULÆR ØKONOMI

I 2018 ble det iverksatte 
forbedringsprogrammer for 
kildesorteringsrutinene i alle 
våre restaurantkjeder. God 
avfallshåndtering og kildesortering er 
viktig for miljøet, men bidrar også til å 
ta vare på ressursene i avfallet slik at 
de kan brukes flere ganger. 

Høy grad av kildesortering er også 
lønnsomt for oss som selskap. 
Vi monitorer løpende graden av 
kildesortering på avfallet og jobber 
parallelt med hvordan vi mer effektivt 
kan bruke ressursene i avfallet i en sirkulær 
økonomi. 

Høyere sorteringsgraden på avfallet resulterer i at enda mer av 
vårt matavfall kan brukes til biodiesel, samt at papir og plast kan bli 
resirkulert til nye produkter. Kaffegruten i våre restauranter har også 
blitt benyttet som g jødsel og i såpeproduksjon. 



131 6UMOE RESTAURANTS HELSE- OG BÆREKRAFTRAPPORT 2018

STOPPE 
KLIMAENDRINGENE
Globalt står matproduksjon, direkte og indirekte, for rundt 25-30 % 
 av klimagassutslippene. Vi jobber for å praktisere en bærekraftig 
matproduksjon og verdikjede som ikke bidrar til avskoging. Vi er opptatt av 
tiltak som bidrar til å redusere våre CO2-utslipp, opprettholde det biologiske 
mangfoldet og bevare regnskogen.
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VARELEVERING MED LAVEST MULIG CO2-UTSLIPP

Gjennom tett dialog og samarbeid med våre leverandører og partnere jobber vi 
kontinuerlig med tiltak som bidrar til å redusere CO

2
-avtrykket, dette omfatter 

også nye løsninger for vareleveringen til våre over 430 restauranter i Skandinavia. 

I 2018 g jennomførte vi flere klimavennlige valg som omfattet både logistikk og 
effektiviseringstiltak som bidro til at vi hadde 7000 færre vareleveringer til våre 
restauranter i Sverige, enn året før. I 2017 reduserte vi antall vareleveranser med 
15 000 i Norge, dette effektiviseringsarbeidet høstet vi også resultater av i 2018.

UTKJØRING AV PIZZA

Peppes Pizza er i gang med å bytte ut bilparken, de fossildrevne bilene som 
benyttes til pizzalevering skal erstattes av el-biler, el-sykler, el-mopeder eller 
hybridbiler. I 2018 ble flere take-out enheter ferdig med omleggingen og det ble 
etablert ladestasjoner ved restaurantene. Arbeidet med å skifte ut bilparken 
fortsetter i 2019.

LADESTASJONER PÅ 
RESTAURANTER

Vi ønsker å g jøre ren energi mer 
tilg jengelig og g jøre det enklere 
for våre g jester å lade sine el-
biler.

I 2018 inngikk vi en avtale med 
Grønn Kontakt om å bygge ut 
et nett med hurtigladestasjoner 
ved Burger King restaurantene 
våre som ligger langs de mest 
trafikkerte veistrekningene i 
Norge Vi ønsker at flest mulig av 
våre g jester skal få mulighet til å 
lade sine biler samtidig som de får 
noe godt å spise. 

I 2018 inngikk vi også et partnerskap med Powered by E.ON & Clever om å bygge 
lynhurtige ladestasjoner for elbiler ved våre Burger King restauranter langs de 
mest trafikkerte veistrekningene i Sverige og Danmark. De første lynhurtige 
ladestasjonene i Sverige og Danmark vil bli satt i drift i løpet av 2019.

PALMEOLJE

Vi deltar i Det norske initiativet for bærekraftig palmeolje (NISPO) hvor vi sammen 
med en rekke andre norske selskaper jobber for å bidra til at verdens produksjon 
av palmeolje skjer på en bærekraftig måte med respekt for mennesker, dyr og miljø, 
slik at den ikke bidrar til ødeleggelse av regnskogen. Den palmeoljen vi i dag benytter 
er RSPO-sertifisert, men vi jobber med å fase ut all bruk av palmeolje i egen 
matproduksjon. Det er en tidkrevende prosess hvor vi har kommet langt på vei, men 
det g jenstår noe arbeid på testing og kvalitetssikring. 

VÅR VISJON
Vi skal praktisere 
en verdikjede som 

ikke bidrar til 
avskoging



Adm.dir Espen Hoff viser stolt frem en av de nye EL-bilene
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SAMARBEID FOR  
Å NÅ MÅLENE
Mange av våre prosjekter knyttet til helse og bærekraft g jennomfører 
vi i egen regi. For å skape store samfunnsendringer tror vi på et tettere 
samarbeid med våre partnere, men det må også på noen områder etableres 
et sterkere tverrsektorielt samarbeid hvor næringsliv, myndigheter og 
interesseorganisasjoner jobber sammen. Vi har inngått et strategisk 
samarbeid med to dedikerte partnere, EAT og Initiativ for Etisk Handel. 
De besitter spisskompetanse som benyttes til å kvalitetssikre initiativer 
og arbeidsstrømmer i vårt helse- og bærekraftsarbeid. I tillegg til å være 
rådgivere utfordrer de oss til å jobbe mest mulig målrettet og ambisiøst med 
bærekraft.
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EAT  

Umoe Restaurants har som første restaurantkonsern inngått et strategisk 
partnerskap med EAT. 

Samarbeidet med EAT sikrer oss tilgang på forskningsbasert innsikt og internasjonal 
fagkompetanse på sunn og bærekraftig mat. 

Vi bruker EAT som rådgivere, blant annet i vårt helse- og bærekraftsarbeid og i noen 
av de veivalgene som vi g jør på menysiden. Vi deltar også i et EAT-prosjekt sammen 
med andre aktører i matindustrien for å redusere vårt klimaavtrykk og øke andelen 
av sunn, smakfull og plantebasert mat.

Vi var på EAT Stockholm Food Forum 2018

Fra kaffefarm i Rwanda

INITIATIV FOR ETISK HANDEL 

Som første restaurantkonsern ble Umoe Restaurants i 2017 tatt opp som medlem 
av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Det er et medlemskap som gir store forpliktelser og 
krav til forbedringer på sourcing og leverandører. IEHs formål er å fremme ansvarlige 
leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og 
arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. 

Vi benytter IEH som rådgiver 
på viktige områder i vårt 
bærekraftsarbeid. Noen av 
deres viktigste bidrag er å 
g jennomføre risikovurderinger 
av leverandørkjeden, 
kvalitetssikre produktkrav og 
Code of Conducts samt kurse 
ansatte i etisk handel.

Vi har nå en 
opprinnelsesoversikt 

på 99 % av  
varene vi kjøper



BÆREKRAFTIG RESTAURANTDRIFT SKAPER 
VERDIER OG GLEDE FOR VÅRE ANSATTE, 
SAMFUNNET, MILJØET OG VÅR LØNNSOMHET.


