Uppförandekod för leverantörer
Syftet med Falbygdens Energis uppförandekod för leverantörer är att definiera grundläggande
krav för de leverantörer som vi arbetar med samt att säkerställa att de lever upp till dessa.
När vi på Falbygdens Energi bygger och utvecklar vårt elnät, vår fjärrvärmeverksamhet och
vårt fibernät strävar vi efter att hitta en balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga
ansvar för att mildra eventuella negativa effekter på miljö, människor och samhälle.
Falbygdens Energi kommer att bidra till samhället genom att uppnå både nationella och
internationella mål för hållbar utveckling och därmed främja ett energisystem med betydligt
minskad miljöpåverkan. Vi måste realisera vår vision på ett sätt som är ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbart.
Våra leverantörer (inklusive deras bolagsorgan, anställda, representanter, underleverantörer,
underentreprenörer och säljpartners) måste följa samtliga inhemska och utländska
lagbestämmelser och undvika alla handlingar som kan leda till att Falbygdens Energi eller ett
företag som är knutet till Falbygdens Energi bryter mot eller kan straffas enligt gällande lag.
Dessutom förväntar vi oss att våra leverantörer, i linje med FN:s Global Compact, följer
nedanstående standarder:
• Sociala standarder – respekt för mänskliga rättigheter och säkerställande av lämpliga
arbetsförhållanden för anställda
• Miljöstandarder – minimering av miljöpåverkan
• Bolagsstyrningsstandarder – tillämpning av strikta etiska och moraliska affärsregler i
syfte att följa gällande lag (efterlevnad)

Krav på leverantörer
Följande krav gäller för alla leverantörer som arbetar åt Falbygdens Energi AB och dess
dotterbolag. Till dessa krav kan det tillkomma specifika krav beroende på upphandling.

Generella krav
Lagefterlevnad
Leverantören ska säkerställa att de har kunskap om vilka legala krav de omfattas av samt att
de efterlever dessa.
Efterlevnad uppförandekod
Leverantören garanterar att anlitade underentreprenörer, leverantörer och konsulter har
informerats om dessa krav och garanterar att kraven i denna uppförandekod efterlevs även för
dem.
Försäkringsskydd
Leverantören ska ha relevant företagsförsäkring när det gäller skadestånd, egendom, miljö och
personskador kopplat till sitt åtagande gentemot Falbygdens Energi.

Hantering av personuppgifter
All hantering av personuppgifter inom leverantörens åtagande ska ske enligt tillämplig
lagstiftning. När så efterfrågas av Falbygdens Energi ska leverantören ingå i ett
personuppgiftsbiträdesavtal med Falbygdens Energi.
Ledningssystem och ständig förbättring
Våra leverantörer ska ha certifierade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt
ISO eller motsvarande, eller kunna påvisa att de har ett likvärdigt strukturerat arbetssätt i
förhållande till verksamhetens omfattning som möjliggör ständiga förbättringar.

Arbetsmiljö och sociala villkor
Lokala regler
Leverantören ska intyga att de som ska vistas på vår anläggning har tagit del av och följer
Falbygdens Energis allmänna ordningsregler och personliga säkerhetsföreskrifter.
Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
Våra leverantörer måste i enlighet med gällande lagar och bestämmelser säkerställa deras
anställdas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Leverantören ska ha ett fortlöpande och
proaktivt arbetssätt för att identifiera och bedöma risker samt vidta relevanta åtgärder. Tillbud
och olyckor ska omedelbart rapporteras in till Falbygdens Energi.
Kompetens och behörighet
Leverantören ska säkerställa att dennes personal har den kunskap, formell utbildning och
giltig behörighet som krävs för att kunna hantera de produkter som används, samt för att
utföra de uppgifter som de omfattas av uppdraget. Vid elarbeten krävs alltid giltig ESAutbildning.
Diskriminering eller trakasserier
Våra leverantörer måste behandla alla sina anställda med respekt och värdighet. Ingen anställd
får diskrimineras, trakasseras eller utnyttjas fysiskt, psykiskt, sexuellt eller verbalt på grund av
kön, ras, religion, ålder, familjebakgrund eller ursprung.
Avtal och ersättningar
Arbetstiden hos våra leverantörer måste följa tillämplig lagstiftning. De anställda ska ha
anställningsavtal vari deras arbetstider och ersättning uttryckligen anges. All ersättning ska
utbetalas utan dröjsmål och i enlighet med gällande lagstiftning.
Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
Våra leverantörer måste respektera sina anställdas rätt till föreningsfrihet och rätt att förhandla
kollektivt enligt vad som stadgas i gällande lagar och ILO:s konventioner.

Miljöskydd
Miljöpolicy
Vi förväntar oss att våra leverantörer har tagit fram och infört en tydlig miljöpolicy och att de
i sin verksamhet följer alla tillämpliga lagar och miljöskyddsbestämmelser.

Hantering av farliga ämnen
Vid hantering av ämnen (material, preparat och produkter) som är klassificerade som
miljöfarliga, måste våra leverantörer säkerställa att dessa hanteras, transporteras, lagras,
återvinns och/eller kasseras på ett säkert sätt. Leverantör ska före användning leverera
säkerhetsdatablad på kemiska produkter till Falbygdens Energi.
Ämnen som ska undvikas
Ämnen som finns med på Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas, PRI0-utfasningslista
och PRI0-riskminskningslista samt REACH Kandidatlista ska undvikas. Om det inte går att
undvika dessa ämnen måste det finnas särskild motivering.
Minimering av avfall
Leverantören ska upprätta en plan för källsortering, minimering av spill och emballage.
Livscykelperspektiv
Vi ska tillsammans med utvald leverantör/entreprenör reflektera och beakta produktens eller
tjänstens livscykelperspektiv, såsom direkt/indirekt miljöpåverkan, livscykelanalys och
livscykelkostnad.

Kvalitetskrav
Reklamationer
Leverantören ska tillhandahålla dokumentation där det tydligt framgår vart Falbygdens Energi
vänder sig med reklamationer och övriga frågor exempelvis kring instruktioner och
anvisningar.
Kvitton och följesedel
Leverantören ska tillhandahålla leveranskvitton eller följesedel där relevant information
tydligt framgår, ex levererad mängd eller volym, kvalitet samt varubeskrivning kopplad till
artikelnummer.
Dokumentation
Leverantören ska bifoga erforderlig dokumentation för process och anläggningsdel samt
dokumentation och intyg för besiktning och uppföljning.

Affärsprinciper
Skatter och kreditvärdighet
Leverantörer ska inneha F-skattsedel och på begäran kunna uppvisa sådan, inte ha väsentliga
oreglerade skatteskulder, samt ha god kreditvärdighet.
Gåvor, förmåner, ersättningar och representation
Våra leverantörer måste agera mot korruption och mutor och säkerställa att personliga
relationer inte påverkar affärsaktiviteterna.
Intressekonflikter
Inga intressekonflikter får uppstå mellan Falbygdens Energi och leverantörer eller, om sådana
konflikter mot förmodan upptäcks, ska de elimineras omedelbart.

Krav på fordon, transporter och maskiner
Krav för fordon avser fordon som används för att utföra arbeten åt Falbygdens Energi från
första dagen det används för företagets räkning till dess projektet färdigställts eller avtalet löpt
ut.
Besiktning
Leverantören ska garantera att de maskiner och redskap som används ska vara besiktigade och
i gott skick.
Drivmedel
Drivmedel såsom el eller förnyelsebara drivmedel som biogas eller etanol eftersträvas. I andra
hand ska bensin och diesel enligt svensk standard av miljöklass 1 eller ur miljösynpunkt
renare/bättre användas. Undantag görs för akrylatbensin.
Miljöklass
Entreprenören ska vid en upphandling lämna verifikat på vad det är för fordon samt styrka
respektive fordons miljöklass.
Uppställning
Uppställning av fordon och arbetsmaskiner på hjul ska vara anordnad så att eventuellt läckage
kan samlas upp och förhindras nå omgivande mark, vattendrag, sjö och grundvatten innan
åtgärder med anledning av läckaget hinner vidtas.
Absorptionsmedel
Absorptionsmedel ska finnas i fordon för att snabbt kunna omhänderta ev. spill av
oljor/kemikalier.

Efterlevnad och uppföljning
Falbygdens Energi förbehåller sig rätten att kontrollera att uppförandekoden för leverantörer
efterlevs med hjälp av följande metoder: leverantörens självskattning, gemensamma
uppföljningsmöten, tredjepartsgranskning, genomgång av certifikat, genomgång av tillstånd
och intyg, samt rätten att utföra revisioner på plats för att försäkra sig om att denna
uppförandekod följs.
Uppförandekoden för leverantörer är en integrerad del av alla avtal mellan Falbygdens Energi,
dess leverantörer och deras leverantörer längre ner i kedjan. Om en leverantör misslyckas med
att följa någon del av uppförandekoden förväntas leverantören vidta omedelbara avhjälpande
åtgärder och utan dröjsmål informera Falbygdens Energi. Falbygdens Energi förbehåller sig
rätten att säga upp sina avtal med leverantörer som inte kan visa att de följer denna
uppförandekod.

