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Egenerklæringsskjema ved kjøp av produkter og tjenester 

Innledning 
SpareBank 1 Gudbrandsdal driver en virksomhet som i stor grad er underlagt nasjonale og 

internasjonale regler og krav. Av hensyn til vår forretningsdrift, omdømme og forholdet til våre 

kunder, er det avgjørende at våre leverandører og samarbeidspartnere respekterer grunnleggende 

krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.  

Vi forventer at leverandører og samarbeidspartnere videreformidler våre retningslinjer til sine 

underleverandører og bidrar til deres etterlevelse av dem, i tillegg til å jobbe for å etterleve 

kravene på egne vegne. 

Leverandører, samarbeidspartnere og deres underleverandører skal holde seg orientert om og 

følge de til enhver tid gjeldende krav i lov, forskrift eller andre offentlige pålegg som gjelder for 

deres virksomhet og ansvarsområder.  

Krav til leverandørkjeden 
Ved inngåelse av kontrakt med SpareBank 1 Gudbrandsdal er det vesentlig for oss at virksomheten 

kan bekrefte følgende: 

Miljø: 

I. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og reguleringer overholdes og relevante 
utslippstillatelser skal innhentes/er innhentet.  

II. Virksomheten benytter ikke stoffer med potensial for å gi alvorlige helseeffekter som 

kreft, mutasjoner, reproduksjonsskader og andre miljøskadelige stoffer. 

III. Det jobbes aktivt for å minimere virksomhetens negative påvirkning av det ytre miljø. 

Sosiale forhold: 

I. Alle ansatte mottar minimum tarifflønn og øvrige godtgjørelser i tråd med lover og regler. 

II. Ansatte har rett til å slutte seg til fagforeninger etter eget ønske. 

III. Det foregår ikke noen form for diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, 

opplæring, forfremmelse, oppsigelse basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, 

kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid og politisk tilhørighet.  

IV. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier 

og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. HMS-rutiner skal være innført. 
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Etisk forretningsvirksomhet: 

I. Virksomheten etterlever lover, regler og øvrige retningslinjer for sin bransje, samt opptrer 

i samsvar med god forretningsskikk. 

II. Virksomheten tar bestemt avstand fra enhver form for korrupsjon og hvitvasking i egen 

virksomhet, hos underleverandører og andre samarbeidspartnere, samt tar forholdsregler 

for å unngå denne type lovbrudd.  

III. Ikke under noen omstendighet undras skatter eller avgifter og virksomheten forholder seg 

til de enhver tid gjeldende skatte- og avgiftsregler. 

Det bekreftes at vår virksomhet følger disse retningslinjene. 

 

………………………………………………………………………. 

Sted/dato: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..   

Leverandør og kontaktperson:       
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