
Etac Bil AS sin etterlevelse av åpenhetsloven à 1 juli 2022

I forbindelse med at åpenhetsloven trer i kraft 1 juli 2022 forplikter Etac Bil AS å utføre og 
redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt gi interessenter informasjon om tiltak og funn. 

Etac Bil skal arbeide aktivt for å sikre at de nye lovkravene etterleves til enhver tid og skal 
være en del av selskapets samlende samfunnsansvar. Etac Bil AS skal med dette stille seg bak
åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold i hele sin verdikjede, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon
knyttet til dette. 

Aktsomhetsvurderingene utføres i tråd med OECD`s retningslinjer. Konkret så forplikter 
åpenhetsloven § 4, første ledd, bokstav a) – f). utføring av aksomhetsvurderinger som 
omfatter som følger: 

a) Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
b) Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for 

grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som 
virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er dirkete knyttet til 
virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom 
leverandørkjeder eller forretningspartnere

c) Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative 
konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav 
b)

d) Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c)
e) Kommuniser med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative 

konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d
f) Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Etac Bil AS forplikter seg med dette å jobbe systematisk for å fremme gode arbeids- og 
miljøforhold i egen virksomhet samt hos våre leverandører for å hele veien sikre verdikjeden 
best mulig. Dette arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med, og i jevnlig dialog med, våre 
leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter. 

Etac Bil AS skal forløpende tilpasse sine interne rutiner og kontinuerlig jobbe aktivt med våre
leverandørkjeder for å redusere risikoen for at produktene som vi forholder oss til medfører 
faktiske eller potensielle negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettigheter og 
arbeidsforhold. 

Etac Bil skal kunne kartlegge forholdet mellom virksomheten og den negative påvirkningen. 
Med dette menes om Etac Bil har forårsaket, bidratt til eller om virksomheten er direkte 
forbundet til påvirkningen gjennom en leverandørkjede eller andre forretningsforbindelser. 
Etac Bil skal reagere på den negative påvirkningen i form av om Etac Bil er ansvarlig for å 
rette opp eller samarbeide om å rette opp den negative påvirkningen.



Etac Bil AS har følgende rutiner for å overholde lovens forpliktelser: 

 Standard innkjøpsavtale med vedlagt «Supplier Code of conduct Etac Gruop»
 Alle leverandører må i tillegg fylle ut «egenerklæring for leverandør» fra Etac Bil for

å dokumentere sitt ansvar og sine leverandører og underleverandørers ansvar.

I form av iverksettelse av åpenhetslovens krav og forpliktelser skal Etac Bil AS jobbe med å 
publisere en redegjørelse av Etac Bil AS sine krav og retningslinjer. Disse skal uformes slik at
forpliktelsene for aktsomhetsvurderingene i åpenhetsloven § 5 blir oppfylt. Dette innebærer at
de minimum skal inneholde:

1. En generell beskrivelse av hvordan virksomheten er organisert, driftsområde, 
retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser 
for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

2. Opplysninger om de faktiske negative konsekvensene og vesentlig risiko for negative 
konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

3. Opplysninger om tiltak som iverksettes av virksomheten eller som planlegges å 
iverksette for å stanse de faktiske negative konsekvensene eller å kunne begrense 
vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater ut 
fra iverksatte eller planlagte tiltak. 

Etac Bil AS sine kunder skal kunne være trygge på at de produkter som er i sirkulasjon i vårt 
virke ikke skal medføre negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold. 



Etac Bil sin håndtering av informasjonsplikten 

Etac Bil AS skal gi informasjon om hvordan vi håndterer negativ påvirkning – faktisk og 
potensiell – opp mot åpnehetsloven. Dette gjelder i egen bedrift og i vår leverandørkjede. 

Informasjonskravet omfattes av åpenhetsloven § 6 og 7 og hovedregelen er som følger: 

«Virksomheten skal gi informasjon innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at 
informasjonskravet er mottatt»

Fristen for informasjon kan unntaksvis gis innen to måneder hvis informasjonen som 
etterspørres gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen gjeldende
hoved frist.
 
Krav om informasjon skal fremsettes skriftlig. Norske krav besvares på norsk, likeså kan krav
på andre språk besvares på norsk. 

Informasjonen som blir utgitt av Etac Bil AS skal være dekkende og forståelig. 

Denne informasjonen vil typisk kunne omfatte: 

 Etac Bil AS sitt arbeid, systemer og tiltak for å stanse, forebygge eller redusere
negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold

 Virksomhetens organisering og struktur
 Hvilke retningslinjer og rutiner virksomheten har etablert for å forhindre eller

begrense negativ påvirkning
 Hvilke negative påvirkninger som er identifisert av Etac Bil AS
 Hvordan Etac Bil håndterer disse og hvilken effekt tiltakene som er iverksatt har hatt

Etac Bil kan avslå informasjonskrav jmf åpenhetsloven § 6 dersom:

 Kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
 Kravet er åpenbart urimelig
 Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
 Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og

fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår

Retten til informasjon omfatter ikke informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven eller 
beskyttet av åndsverkloven. 

Loven pålegger ikke å navngi leverandører og forretningspartnere. 


