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BÆREKRAFT 
KRAV TIL LEVERANDØRER  

Leveransen skal utføres på en bærekraftig og sunn måte. 

Leverandørene må, i alle sine aktiviteter, følge nasjonale lover og forordninger som gjelder 
for deres virksomhet og ansettelser i landene der de driver virksomhet. 

Dersom noen av kriteriene i dette dokumentet er i konflikt med nasjonale lover i et land eller 
territorium, må loven alltid følges. I slike tilfeller må leverandørene underrette Coor 
umiddelbart, før de inngår en avtale med Coor. Coors bærekraftkrav kan være mer 
omfattende enn de kravene som er fastsatt i nasjonale lover. 

KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET  

Leverandøren skal ha et ledelsessystem for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette 
systemet skal inneholde informasjon og rutiner for: Organisasjonen og dens kontekst, 
lederskap, planlegging, support, drift, prestasjonsvurdering og forbedringer. Sertifisering i 
henhold til ISO 14001, ISO 45001 og ISO 9001 eller tilsvarende anses som fordelaktig. 

LIVSSYKLUSPERSPEKTIV PÅ PRODUKTER OG TJENESTER 

Leverandøren må kunne demonstrere bærekraft når det gjelder utforming/design, 
produksjon og forsyningskjede slik at man kan redusere negativ påvirkning på miljø og 
samfunn fra leverandørens produkter og tjenester i hele livssyklusen. Dette må gjøres ved å 
vurdere faktorer som energiforbruk, materialbruk og håndtering av produkter som 
avhendes.  

Ved innkjøp eller bruk av produkter for kontraktsarbeid, skal leverandøren prioritere 
produkter med anerkjente sertifiseringer for økomerking, sosial merking og/eller 
miljømerking. Leverandøren forplikter seg til å samarbeide aktivt med Coor for å oppfylle 
slike krav. 

På forespørsel skal leverandøren rapportere om det finnes stoffer med svært uønskede 
egenskaper (SVHC) i produktene og svare innenfor den lovfestede tidsrammen ((EF) nr. 
1907/2006). Rapporten skal omfatte stoffer som er spesifisert i godkjenningslisten og 
kandidatlisten i kjemikalieregelverket REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals, dvs. regulering, vurdering, godkjenning og begrensning av 
kjemikalier). 

Andre stoffer som ikke er listet av Coor eller klassifisert som SVHC, men som kan forårsake 
dokumenterte miljø- og/eller helse- og sikkerhetsrisikoer, og som er kjent av leverandøren 
og brukt i dennes virksomhet, skal identifiseres, måles og rapporteres til Coor. Bruk av 
produkter på SIN-listen krever godkjenning fra Coor. 

Coor kan innføre nye bærekraftkrav, f.eks. materialstandarder og lister med forbudte 
stoffer, på www.coor.com eller www.coor.no etter inngåelse av denne avtalen. 
Leverandøren har ansvar for å holde seg oppdatert på slike nye eller reviderte 
bærekraftkrav. 

Dokumentasjon (miljødeklarasjon) som sikkerhetsdatablader (SDB) og informasjon om 
materialinnhold, bruk, vedlikehold og håndtering av restprodukter skal være vedlagt 
anskaffelsesdokumentene. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig i hele levetiden til 
produktet. På forespørsel skal data/deklarasjoner verifiseres av en ekstern part.  

http://www.coor.com/
http://www.coor.no/
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På forespørsel forplikter leverandøren seg til å ta tilbake uttjente produkter til 
gjenbruk/gjenvinning uten ekstra kostnad. Dette gjelder i hele livssyklusen til produktet. 

Det forventes at leverandørene deltar i felles bærekraftinnsatser og at de er proaktive og 
foreslår tiltak som kan redusere vårt karbonavtrykk.  

TRANSPORT 

Det forventes at leverandøren reduserer negativ miljøpåvirkning fra transport av varer og 
tjenester for Coor. I så henseende forventes det at leverandøren bruker drivstoffeffektive 
lavutslippskjøretøy ved transport av varer og levering av tjenester for Coor. Coor har et 
langsiktig mål om at transport av varer og tjenester skal være fossilfri, og Coor forventer at 
leverandørene treffer tiltak for å oppnå en fossilfri kjøretøyflåte. 

LEVERANDØRENS STANDARDER FOR HELSE OG SIKKERHET PÅ 
ARBEIDSPLASSEN 

Leverandøren skal overholde de regler og forordninger for helse og sikkerhet som gjelder på 
arbeidsplassen, inkludert blant annet bruk av personlig verneutstyr, dokumentert 
risikovurdering før arbeidets start, kundespesifikk opplæring i helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen, osv.  

Leverandøren skal ha egnede prosedyrer for rapportering og undersøkelse av uønskede 
hendelser, inkludert en prosess for korrigerende tiltak. Leverandøren skal på forespørsel dele 
sikkerhetsinformasjon med Coor, om f.eks. uønskede hendelser, sikkerhetsundersøkelser, 
relevante sikkerhetsrisikoer samt sikkerhetsrutiner og -prosedyrer. 

Leverandøren har det hele og fulle ansvaret for arbeidsmiljøet til eget personale. 

RAPPORT OM BÆREKRAFTRESULTAT/-YTELSE 

Leverandøren skal på forespørsel rapportere miljømessig og sosial ytelse som er relevant for 
Coors bærekraftresultat og relatert til leverte produkter eller tjenester, inkludert men ikke 
begrenset til GHG-utslipp, karbonavtrykk, vann- og energiforbruk, transportmåte, 
emballasjemateriale og produksjonssteder, kjørelengde og anvendt drivstoff fra transport 
utført i oppdrag for Coor. Dette skal fremlegges uten ekstra kostnad. 

Leverandøren skal også, på forespørsel, legge frem en rapport om anvendte materialer, 
relevante avfallsvolumer og utslipp i forbindelse med varer og tjenester distribuert til Coor 
og dets tilsluttede selskaper. 

Leverandøren forplikter seg til å gjennomgå sine prosesser, dokumentere og på forespørsel 
legge frem en rapport om negative aspekter og motvirkende tiltak knyttet til helse, miljø og 
sikkerhet i forbindelse med produksjon, installasjon og bruk av varene eller tjenestene. 
Leverandøren må informere Coor om enhver uønsket hendelse knyttet til helse, miljø og 
sikkerhet som inntreffer som et resultat av leverandørens utførelse av aktiviteter for eller på 
vegne av Coor. 

FORVENTNING TIL UNDERLEVERANDØRER 

Leverandøren skal inkludere innholdet i dette kravdokumentet i avtaler med sine 
underleverandører. 

KORRIGERENDE TILTAK 

For enhver identifisert overtredelse av bærekrafttillegget skal leverandøren legge frem en 
plan for korrigerende tiltak som skal godkjennes av Coor. 


