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HMS 

 

I Klepp Energi er helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) høyt prioritert. Våre leverandører skal 

vektlegge å ha en sikker og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og vi stiller krav om at 

bestemmelsene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen overholdes. 

 

Åpenhet knyttet til rapportering av ulykker og farlige forhold er en av bærebjelkene i vårt HMS-

arbeid, og vi stiller krav om at våre leverandører også etterlever dette. 

 

Alt verktøy og utstyr som benyttes ved oppdrag for Klepp Energi skal være godkjent og sertifisert i 

henhold til gjeldende regler. 

 

Kvalitet 

 

Leverandører skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem tilpasset leveransen og kunne 

dokumentere at definerte kvalitetskrav inngår som en naturlig del av virksomhetens aktiviteter. 

 

Etikk 
 

Klepp Energi stiller etiske krav til egen organisasjon og til sine samarbeidspartnere. Alle ansatte 

skal være kjent med gjeldende etiske retningslinjer, og våre samarbeidspartnere skal lese og 

akseptere etiske retningslinjer for leverandører. 

 

Les våre etiske retningslinjer for leverandører her.  
 

Ytre miljø 

 

Klepp Energi ønsker å bidra til best mulig bevaring av miljøet. For å nå dette målet, må våre 

leverandører også bidra til at miljømessige konsekvenser av leveranser til Klepp Energi blir så små 

som mulig.  

 

Dette vil gi seg utslag i de evalueringskriterier som blir lagt til grunn for valg av leverandører. 

Leverandører som kan dokumentere at de produserer og leverer miljøvennlige produkter og 

tjenester, vil få et konkurransemessig fortrinn. 

 

Etterlevelse 

 

Klepp Energis krav til leverandørene skal gjelde for alle kontrakter Klepp Energi er part i. 

Manglende etterlevelse skal danne grunnlag for misligholdssanksjoner. 

 

Ved vesentlige brudd på bestemmelsene i disse krav til leverandørene og/eller Klepp Energis etiske 

regler, kan Klepp Energi heve kontrakten. I vurderingen av om et brudd er vesentlig, vil fare for 

alvorlig skade på mennesker/tap av menneskeliv og alvorlig miljøskade stå sentralt, samt 

økonomiske tap og/eller tap av omdømme, eller risiko for slikt tap av omdømme. 

http://klepp-energi.no/getfile.php/131382/Dokumenter/Innkj%C3%B8p/Etiske%20retningslinjer%20for%20leverand%C3%B8rer.pdf
https://www.eidsivaenergi.no/Om-Eidsiva/Eidsivakonsernet/Etisk-regelverk/
https://www.eidsivaenergi.no/Om-Eidsiva/Eidsivakonsernet/Etisk-regelverk/

