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1 Syfte  

Denna bilaga presenterar de HSSEQ-krav (Arbetsmiljö-, Säkerhets-, Miljö- och 
Kvalitetskrav) som Vattenfall Services Nordic AB ställer på sina leverantörer av material, kläder och 
utrustning. 
 

2 Krav  

För att Vattenfall Services Nordic AB ska kunna leva upp till det högt stående målet att bli 
Sveriges säkraste arbetsplats är det viktigt att alla leverantörer hjälper oss att nå målet. Därför är 
det mycket viktigt att ni tar del av de krav vi ska följa när vi arbetar inom och för Vattenfall 
Services Nordic AB (VSN). 

 
Punktlistan nedan utgör en sammanfattning av de viktigaste kraven på dig som leverantör när du 
jobbar åt VSN. Det är även viktigt att ta del av och vara förtrogen med, samt följa, VSN:s 
säkerhets-, kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljödokument som berör dig som leverantör.  

• Till kraven i detta dokument kan ytterligare kundkrav tillkomma. 
• För grundläggande utbildningskrav, se bilaga VS-IN-00009-4 Utbildningskrav för  

entreprenörer och inhyrd personal. 
• Vid arbeten och montage på VSN:s arbetsplatser ska VS-IN-00009-1 Krav på entreprenörer 

och inhyrd personal följas. 
• Till detta dokument finns mer krav i Code of conduct. 

2.1 Skallkrav 

• Leverantörer skall: 
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Allmänt/Kvalitet (Q)  

• ta del av och kommunicera avtal och kundkrav till egna medarbetare och av entreprenören i 
sin tur anlitade underentreprenörer, konsulter och inhyrd personal samt följa upp att kraven 
efterlevs 

• ha rutiner för att säkerställa att lagar och föreskrifter efterlevs   
• ha ett eget ledningssystem, eller minst ett strukturerat och dokumenterat arbetsmiljö-, miljö-, 

kvalitets- och säkerhetsarbete 
• tillse att egen personal och av leverantören anlitade underentreprenörer och transportörer har 

den kompetens och utbildning som krävs i åtagandet. Entreprenören/leverantören ska kunna 
uppvisa nödvändiga intyg/tillstånd. Exempelvis ADR-utbildning, rätt typ av körkort där så 
krävs mm 

• ska redovisa sina anlitade transportörer och underentreprenörer till VSN, innan arbetet 
påbörjas. (redovisas innan kontraktstecknade) 

• då skäl finns, har VSN rätt att neka användning av specifika leverantörer/transportörer och 
underentreprenörer  

• säkerställa i tillämpliga fall att produkten uppfylla EU:s normer för säkerhet, hälsa och 
miljöskydd, dvs vara CE-märkt. För dessa produkter ska en ”försäkran om 
överensstämmelse” medfölja. I tillämpliga fall när produkten ingår i en grupp av maskiner eller 
sammankopplade delar som fungerar eller styrs som en enhet ska dessa i sin helhet ha CE-
märkts 

• ha genomfört erforderliga delegeringar där delegeringar krävs, ex registrering av transport av 
farligt avfall 

• se till att verktyg, utrustning och hjälpmedel som används av leverantören är i gott skick, CE-
märkt och kontrollerade/besiktigad enligt föreskrivet för att säkerställa säker installation, 
lossning och lastning i tillämpliga fall 

• på de arbetsplatser som VSN ansvarar för kan slumpvisa alkohol- eller drogtestning 
genomföras när det finns anledning att misstänka att personer är påverkade. Att inte 
medverka till att låta sig testas likställs med och behandlas som ett positivt provsvar. På 
arbetsplatser som VSN ansvarar är helt rökfria (gäller även e-cigarett) rökning sker därför på 
avsedda områden 

• se till att egen personal och av entreprenören anlitad underentreprenör, som är verksam på 
VSN:s byggarbetsplats har obligatoriska ID06-kort och säkerställa ledsagning på platsen där 
så krävs. VSN tillhandahåller utrusning för registrering i elektronisk personal liggare: 

• registrering skall ske i anvisat system  
• som leverantör är ni ansvarig för att egen personal samt av Er anlitade underentreprenörer, 

konsulter eller inhyrd personal, följer kravet på registrering i elektronisk personalliggare 
• eventuella viten från Skatteverket för att lagen inte har följts av Er, kommer att påföras Er 

som leverantör. Detta oavsett om det är egen personal eller av Er anlitade 

underentreprenörer, konsulter eller inhyrd personal som har brustit 
• tillåta att VSN genomför revisioner inom leverantörens företag och samarbeta när VSN utför 

bedömningar, inspektioner och revisioner, samt ge tillgång till leverantörens relevanta 
dokumentation, arbetsplatser och personal. Leverantören står för sina egna kostnader i 
samband med dessa.  

Arbetsmiljö (HS) 

• ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete eller certifierade enligt ISO-45001.  
• i samband med leverans motverka olycksrisker genom att undersöka arbetsmiljön och 

genomföra åtgärder på identifierade risker 
• på begäran, kunna presentera riskinventering och riskhantering avseende säker transport, 

installation och brukande för VSN 
• informera VSN om underlag för riskhanteringen saknas 
• vid leveranser och utförande av arbeten på VSN:s arbetsplatser följa lokal skydds- och 

ordningsregel. 

Miljö (E)  

• ha ett dokumenterat miljöarbete enligt krav i gällande lagstiftning 
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• placera kemiska ämnen på avsedd plats så risk för läckage inte uppstår. Placeringen av en 
förvaring bör beakta risk för påverkan på mark och vatten och kollisionsrisker    

• absorberande ämnen ska vara tillgängliga och allt spill ska omedelbart tas omhand  
• använda fordon/arbetsmaskiner som ur miljösynpunkt och användbarhet är anpassade till 

den aktuella uppgiften. Det innebär att: 
• utrustning skall vara i ett sådant skick att risken för oönskad miljöpåverkan minimeras. 
• bilar och lastbilar som används för transporter ska köra på svensk miljöklass 1 diesel, 

svensk miljöklass 1 bensin 
• regelbunden och dokumenterad service av fordon och arbetsmaskiner ska ske enligt 

tillverkaren rekommendationer 
• motordrivet fordon får tomgångsköras maximalt en minut om inte tomgång körning är 

en förutsättning för att utföra sitt arbete tex vid körning av kran 
• Transporter ska koordineras så långt möjligt för att minimera utsläpp och buller 
• 2030 ska endast fossilfria inrikestransporter genomföras och köpas.    

Säkerhet (S)  

• beakta tillträdesrutiner 
• vid behov teckna säkerhetsskyddsavtal (SUA) vid deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. 
• teckna personuppgiftsbiträdesavtal när så är tillämpligt 
• följa instruktioner och rutiner som avser brandsäkerhet och systematiskt brandskyddsarbete 
• inte tillföra onödiga brandrisker som kan medföra uppkomst eller spridning av brand  
• inte åsidosätta brandskyddsfunktioner och brandtekniska system utanför gällande rutiner 
• rapportera avvikelser och incidenter skyndsamt inom säkerhet och brandskydd. Beakta 

informations- och säkerhetsskyddsklassificering vid rapportering av säkerhetskänsliga 
händelser. 

3 Revisionshistorik 

Utgåva nr Ändringar Godkänd av 

1 giltig fr.o.m. 2021-11-01 Nytt dokument VD 
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