Miljökrav
för
leverantörer

Inledning
Ericsson är en världsledande leverantör av telekommunikationsutrustning och tjänster till mobila och fasta
nätverksoperatörer. Networked Society skapar nya
möjligheter för ICT-baserade lösningar för att påskynda
övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.
Vi inser emellertid att vår verksamhet påverkar miljön
negativt och vi arbetar för att minska miljöbelastningen
av tillverkning, transport, användning och kassering av
våra produkter och tjänster.

Ericsson har utfärdat en Uppförandekod för alla leverantörer som omfattar krav på områdena mänskliga
rättigheter, normer för arbetsförhållanden, miljöledning
och insatser mot korruption. För att säkerställa att
dessa krav efterlevs och att det sker ett kontinuerligt
miljöarbete genomför vi utvärderingar och revisioner på
plats av våra leverantörer. Du hittar Ericssons Uppförandekod och detta dokument online på:
http://www.ericsson.com/responsible-sourcing.

Vi kan inte på ett framgångsrikt sätt kontrollera och
minska vår negativa miljöpåverkan utan att ta hänsyn
till hela distributionskedjan. Ett bra samarbete med
våra leverantörer är helt väsentligt i vår strävan att
minska vår miljöpåverkan.

Du hittar Ericssons Hållbarhetspolicy på: http://www.
ericsson.com/sustainability-policy.

Miljökrav
för leverantörer
KRAV 1: MILJÖLEDNINGSSYSTEM (EMS)
Ericsson kräver att Leverantören uppfyller följande minimikrav med avseende på miljöledningssystem:
1. Leverantören ska ha en offentlig miljöpolicy. Policyn
ska vara grundad på en analys av leverantörens
verksamhet och prestanda och användas som underlag för förbättring.
2. Leverantören ska identifiera och dokumentera alla
betydande miljöaspekter1 i sin löpande verksamhet.
3. Leverantören ska ha ett miljöförbättringsprogram
med målsättningar och handlingsplaner.
4. Leverantören ska vara medveten om och efterleva
tillämplig miljölagstiftning och giltiga tillstånd.
5. Leverantören ska säkerställa att alla medarbetare har
lämplig och dokumenterad utbildning om miljö.
Vi värdesätter miljöcertifiering i enlighet med ISO 14001
eller motsvarande standard.

Leverantören ska på förfrågan:
1. Deklarera hela materialinnehållet i produkter som
levereras till Ericsson.
2. Deklarera produkters energiförbrukning och energieffektivitet.
3. Tillhandahålla information om livscykelinventering
för leverantörens processer och produkter.
4. Tillhandahålla information om processer för hur
levererade produkter ska hanteras och behandlas i
slutet på livscykeln.
5. Tillhandahålla en lösning för att säkerställa gratis
hantering i slutet på livscykeln för produkter som
levereras till Ericsson.
KRAV 3: TILLVERKNING
Leverantören ska kunna uppvisa miljöriktig produktionspraxis.

KRAV 2: PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Leverantören ska kunna uppvisa aktiviteter i sin design
och distributionskedja som bidrar till att minska negativ
miljöpåverkan från leverantörens produkter och tjänster
under hela livscykeln, genom att ta hänsyn till faktorer
som energiförbrukning, materialanvändning och hantering av uttjänta produkter.

Leverantören ska efterleva kraven i Ericssons Lists of
Banned and Restricted Substances (http://www.ericsson.com/responsible-sourcing)

Leverantören ska efterleva kraven i Ericssons Lists
of Banned and Restricted Substances (http://www.
ericsson.com/responsible-sourcing). Listorna innehåller information om produkter, förpackningsmaterial och
produktmaterial.

KRAV 4: TRANSPORT
1. Leverantören förväntas minska negativ miljöpåverkan genom att använda det mest miljövänliga
transportmedlet (som väg, järnväg eller sjötransport) när det är möjligt.
2. Leverantören förväntas använda bränslesnåla
fordon med låga utsläpp vid varutransport och vid
tillhandahållande av tjänster till Ericsson.
3. Leverantören ska på förfrågan kunna tillhandahålla
information om miljöaspekter för varutransporter till
Ericsson, vilket till exempel omfattar transportsätt,
förpackningsmaterial och tillverkningsort.

1

Betydande miljöaspekter omfattar alla element i leverantörens löpande verksamhet som
orsakar eller kan orsaka en betydande negativ inverkan på miljön.

Leverantören ska mäta utsläpp i luft, vatten och på land
samt säkerställa rätt behandling av utsläpp av avloppsvatten och i luften.

KRAV 5: ENERGIFÖRBRUKNING
Om energiförbrukning identifieras som en betydande
miljöpåverkan förväntas Leverantören beräkna sitt
koldioxidavtryck med måttet CO2e1 genom att använda
växthusgasprotokollet (Greenhouse Gas protocol
http://www.ghgprotocol.org/).

KRAV 7: INFORMATIONSPLIKT
Leverantören ska säkerställa att dess anställda och
underleverantörer efterlever Ericssons Miljökrav för
leverantörer och tillämplig lagstiftning.
Leverantören ska meddela Ericsson om en betydande
miljöolycka sker som en följd av att leverantören genomför aktiviteter för Ericssons räkning.

KRAV 6: VATTENFÖRVALTNING
Leverantörer förväntas kontrollera och mäta sin vattenanvändning. Om vattenförbrukning identifieras som en
betydande miljöaspekt förväntas Leverantören utveckla
en vattenförvaltningsplan.
1

Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått som beskriver hur mycket global uppvärmning
en viss typ och mängd av växthusgas kan orsaka genom att använda den funktionellt
ekvivalenta mängden eller koncentrationen av koldioxid (CO2) som referens.
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