
Ansvarlig styring av leverandørkjeden 
 
Noen av de viktigste bidragene for å sikre en bærekraftig industri ligger i virksomhetens 
forsyningskjede. Derfor er FNs bærekraftmål en viktig og naturlig del av en forvaltning- og 
anskaffelse prosess. 
  
Lyse ønsker å sikre en ansvarlig forretningsdrift for hele sin virksomhet gjennom å ivareta menneske- 
og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. For å sikre dette må alle våre leverandører bekrefte og 
signere Lyses Leverandørerklæring som omfatter helse, miljø og sikkerhet, klima, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og forretningsetikk. Lyse har også i sine kontrakter 
egne avtaleklausuler som gir Lyse en rett til å følge opp- og kontrollere leverandørenes etterlevelse 
av disse kravene under hele kontraktsperioden.      
 
For at Lyse skal kunne levere samfunnskritisk infrastruktur er vi avhengige av et stort spekter av 
leverandører. Dette inkluderer blant annet alt fra gravearbeid, transport av varer og ansatte, 
renhold, forsikring, elektromateriell, krafttransformator til finansiell og teknisk rådgivning. Lyses 
leverandørkjede dekker flere sektorer og alt fra store internasjonale selskaper til mindre, lokale 
bedrifter. Lyse anser det som avgjørende å avdekke risiko for skade og negativ påvirkning av klima og 
miljø så tidlig i anskaffelsesprosessen som mulig. Som en del av vår kontraktstrategi undersøker vi 
våre kontraktsparter og leverandørmarkedet for å avdekke mulig risiko knyttet blant annet til 
aktiviteter, anleggsarbeid, produksjons- og opprinnelsesland for både produkter og tjenestekjøp 
gjennom vårt kategoriarbeid. Vi ønsker gjennom dette arbeidet å sikre at vi inngår kontrakter med 
leverandører som oppfyller våre krav og standarder.  
  
Strategiplaner og risikoanalyse 
Som en viktig del av Lyse sitt arbeid med bærekraft, klima og miljø er det bestemt at vi så tidlig som 
mulig i anskaffelsesprosessen, allerede under utarbeidelse av Strategien, skal foreta en kartlegging 
av klima- og miljøutfordringer knyttet til den aktuelle anskaffelsen. Dette arbeidet blir foretatt 
sammen med viktige aktører i virksomheten som har ansvar for oppfyllelse av kontraktsarbeidet. I 
Strategidokumentet gjennomgår vi viktige punkter knyttet til bærekraft- og miljø, og virksomhetene 
blir dermed utfordret på hvordan de kan bidra til å minske klimafotavtrykket og redusere 
klimagassutslippene.  
  
Vi bruker i tillegg ulike veiledere fra blant annet DFØ og Miljøfyrtårn i arbeidet med å sette riktige og 
framoverlente krav til klima og miljø. I noen av konkurransene med høy grad av risiko blir det 
foretatt en analyse og en kartlegging av risikofaktorene, lovverket og markedet. Dette gir oss innsikt 
i hvilke miljøkrav vi må stille og hva vi må følge opp under kontraktsperioden.  
  
Lyse vil i tiden fremover jobbe mot å implementere en risikobasert tilnærming, i alle våre 
anskaffelser, der vi i større grad skal gjennomføre karlegging av risikofaktorer og 
aktsomhetsvurderinger av leverandører, blant annet innen klima/miljø, HMS, menneskerettigheter 
og korrupsjon, på tidspunkt for prekvalifisering, evaluering, kontraktsinngåelse og gjennom livsløpet 
til en kontrakt. 
  
I praksis, for kontrakter der miljø og klima anses som en viktig del av anskaffelsen, blir 
leverandørenes besvarelser evaluert og vektet som et tildelingskriterium, som leverandørene må 
konkurrere på ved tildeling av kontrakt. I Bygg- og anleggskonkurranser bruker vi ofte skjema og 
rapporter som legges ved konkurransen som leverandørene må svare ut, bekrefte og dokumentere. 
Eksempler på dette er ulike HMS, SHA- og MTA planer. Disse danner grunnlag for vurdering av helse, 
miljø og sikkerhet ved anleggsarbeidet og det bidrar til bedre oppfølging av arbeidet i 
kontraktsperioden. 



  
Lyse søker i alle anskaffelsessaker å finne målbare krav som leverandøren skal rapportere på under 
kontraktoppfyllelse. Eks. utslippskrav, miljøsertifisering, tapskostnad. Der det er mulig forsøker vi å 
beregne og ta hensyn til livssykluskostnadene og framtidige miljø- og klimakostnader ved 
kontraktsgjenstanden og ytelsen i henhold til Lov om Offentlige anskaffelser.  
  
På nåværende tidspunkt har ikke Lyse etablert konsernovergripende og selskapsspesifikke krav 
tilknyttet bærekraft, men har i løpet av Q3 2021 en ambisjon om å etablere dette, samt oppdatere 
samtlige kontraktsmaler. Lyse vil i tillegg implementere standard verktøy for måling av våre krav for 
å sikre at vi kan måle trender, identifisere beste praksis og sikre kontinuerlig forbedring. Som en del 
av denne jobben vil Lyse også vurdere kartlegging av klimafotavtrykket anskaffelser har i 
Lysekonsernet. 
  
 


