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Revisionsteamet tillsammans bedöms på ett verkansfullt sätt kunna utvärdera hållbarhetsarbetet hos leverantören. 

a) Revisionsrapport (detta dokument)

a) Dokumentgranskning 
b) Uppföljning med hänvising till redovisande dokument
c) Digital revision
d) Intervju med representanter från leverantören

a) Ramavtalet mellan leverantören och Sinfra
b) Redovisade svar från leverantören vid upphandlingen
c) Redovisade svar från leverantören på hållbarhetsutvärderingen från Sinfra
d) Refererade dokument och information hos leverantören

Process kring inköp och underleverantörer 
Process kring transporter och logistik
Process kring rapportering, mätning och uppföljning av nyckeltal
Process kring mål, handlingsplaner
Process kring policys, utvärdering av efterlevnad och kommunikation av policys



Hålltider: När: Vad: Kallade: 
Kl 13.00-13.20 Inledande möte ACB, KN, JK
Kl 13.20-13.50 Del 1: Miljö inkl hållbarhetsredovisning/nyckeltal, 

mål och strategi framåt hos TLS
ACB, KN, JK

Kl 13.50-14.00 Del 2: Affärsetik inkl policys, utbildning och 
uppföljning

ACB, KN, JK

Kl 14.00-14.15 Paus 
Kl 14.15-14.45 Del 3: Produkter och miljöanpassning av produkter 

(återvinningsgrad mm)
ACB, KN, JK

Kl 14.45-15.25 Del 4: Lagefterlevnad och hållbara leverantörsled, 
inköp och leverantörer

ACB, KN, JK

Kl 15.25-15.30 Bensträckare
Kl 15.30-16.00 Del 5: Transporter ACB, KN, JK
Kl 16.00-16.30 Avslutande möte och summering ACB, KN, JK

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2021-05-06 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-08-02 ska leverantören informera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta 
att avvikelser är stängda. 



Avvikelse
Förbättrings-förslag

Reviderat företag: OK

Datum: 

Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 1: Miljö inkl hållbarhetsredovisning/nyckeltal, mål och strategi framåt hos TLS

ISO-certifieringar
1.1 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Certifieringar: är företagets 
verksamhet certifierat enligt någon standard 
för ledningssystem? Svar: Ja för 9001, 14001

Vi ser på er hemsida att ni har både ett ISO 9001- och ett ISO 
14001-certifikat för TLS Energimätning AB och att det är 
giltigt tom 2023. Har ni haft extern revision under senaste 
året? Framkom några stora avvikelser på revisionen och i 
såfall vad är status på åtgärder för att stänga dessa? 

OK

Visar upp giltiga ISO 14001 och ISO 9001-certifikat för TLS 
Energimätning AB. Senaste revisionen genomfördes 2020-
09-28, inga stora avvikelser och samtliga mindre avvikelser 
är besvarade och stängda. Inget undantag i omfattningen 
av certfifikaten, hela verksamheten ingår i certifikaten.  

Miljömål
2.2 g) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Har ni formulerat en målsättning och 
plan för att minska ert CO2-avtryck? 

Som miljöcertifierat bolag behöver man  sätta miljömål och 
planer för att nå målen. Vilka miljömål har ni som pågår för 
detta år? OK

Visar upp övergripande mål och detaljerade mål för året 
samt mål för föregående år. Bland dessa återfinns mål om 
längre livslängd på vattenmätare, byte till hybridbilar bland 
annat. 

Miljömål
2.2 g) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Har ni formulerat en målsättning och 
plan för att minska ert CO2-avtryck? 

Har ni formulerat en strategi för att på sikt bli fossilfria?  
(Långsiktiga mål, tex till 2030?)

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni formulerar ett 
långsiktigt mål med nedbrutna aktiviteter 
på kortare sikt för att nå det långsiktiga 
målet, kring Fossilfria transporter. Vi 
rekommenderar också att undersöka 
Landis&Gyrs målarbete och 
förbättringsarbete kring godstransporter 
gällande fossila bränslen för att ta rygg på 
dom. 

TLS uppger att de har en dialog med Landis&Gyr kring 
möjliga förbättringar kring godstransporterna från 
Tyskland och ut till kunder. I den dialogen framkommer att 
nuvarande transportör fortfarande är det bästa 
alternativet och att det inte finns några bättre alternativ. 
Sinfra tipsar om att undersöka mer för att hitta 
transportörer som har en ambitösare plan än Schenker 
framåt, och som också kör från Tyskland till Sverige. Sinfra 
berättar också om arbetet med att utvärdera anbud kring 
fossilfria transporter i kommande upphandlingar, planen är 
att omfatta alla upphandlingar. 

Hållbarhetsredovisning
1.4 

Hållbarhetsredovi
sning

Fråga: Har er verksamhet tagit fram en 
hållbarhetsrapport / 
hållbarhetsredovisning? Svar: Ja

Ni anger också att ni gör en hållbarhetsredovisning, kan vi få 
se den? Beskriv hur ni arbetar med redovisning av nyckeltal 
inom miljö.

OK

TLS uppger att de tar fram en årlig 
"Hållbarhetsutvärdering" som också skickas till Landis&Gyr

Nyckeltal
1.5 a) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
miljö? Svar: "Ja" och anger CO2 från 
tjänstebilar och CO2 från transporter Tonkm 
för transporter 

Ni anger att ni har nyckeltal för CO2, kan vi få se senaste 
mätningen? Hur ser trendutvecklingen ut?

OK

Visar "Hållbarhetsutvärderingen" som innehåller 
mätresultat för 2019 inkl CO2-emissioner. För 2020 års 
rapportering kommer talen att sättas i relation till 
omsättning, vilket underlättar att jämföra olika år med 
varandra och se hur trenden utvecklar sig. 

TLS Energimätning AB

2021-03-17
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 2: Affärsetik inkl policys, utbildning och uppföljning

Affärsetik
1.7 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Markera för varje område nedan de 
delar som ingår i ert arbete med affärsetik 
Svar: "Styrdokument, Utbildning (men inte 
Uppföljning)"

Vi har förstått att ni har genomgått ett generationsskifte och 
för några år sedan bytt ägare. Innebar och innebär detta 
någon skillnad vad gäller era policys och uppförandekoder? 
Eller kvarstår dom? 

OK

TLS berättar om förändringar under senare år. Ändringen 
har inneburit en positiv förstärkning av arbetet med 
affärsetik och hållbarhet. De tidigare riktlinjerna i policys 
och de nuvarande är innehållsmässigt i stort sett lika. En ny 
visselblåsarpolicy har tillkommit samt koppling till globala 
målen 2030. Tidigare riktlinjer var bra och nuvarande också 
bra. Nu finns dock högre krav på rapportering och 
utbildning vilket är positivt. 

Affärsetik
1.9 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Uppförandekod a) Har ni en intern 
uppförandekod eller motsvarande policies? 
Svar: Ja, och vi genomför utbildning (...)

Ni har svarat att ni har en egen skriftlig Code of Conduct och 
att alla anställda tagit del av den och signerat. Kan vi få se er 
Code of Conduct? OK

Visar uppförandekoden och bevis på att samtliga har 
signerat uppförandekoden.

Affärsetik
1.9 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Uppförandekod a) Har ni en intern 
uppförandekod eller motsvarande policies? 
Svar: Ja, och vi genomför utbildning (...)

Vem är senast anställd hos er? Kan vi få se att hen har 
signerat er Code of Conduct? 

OK

Visar signatur för senaste personen som anställdes (ACB). 
Samtliga anställda har signerat uppförandekoden. 

Del 3: Produkter och miljöanpassning av produkter (återvinningsgrad mm)

Miljöanpassning av produkter
4.1 

Hållbarhetsutvärd
ering

Fråga: Vilka frågor klassar ni som ert 
företags viktigaste hållbarhetsfrågor? Svar: 
Transporter, Produkternas hållbarhet och 
återvinningsgrad

Ni har svarat att de viktigaste hållbarhetsfrågor för er är 
Produkternas hållbarhet och återvinningsgrad. Hur arbetar ni 
med dessa frågor? Hur ser era planer ut framåt OK

TLS beskriver arbetet med att förlänga livslängden och 
hålla en hög återvinningsgrad. Detta sker i samarbete med 
Landis&Gyr

Miljöanpassning av produkter
2.2 d) Hållbarhets-

utvärdering

Fråga: Använder ni livscykelanalyser för 
miljö i er 
produktutveckling/tjänsteutövning? Svar: Ja

Enligt hållbarhetsutvärderingen gör ni livscykelanalyser för 
miljö. Beskriv vad analysen visar, vilka områden/aspekter är 
viktigast ur miljösynpunkt? 

OK

Produktägaren låter göra livscykelanalyser på produkterna. 
TLS visar upp resultat kring förbättringar gällande 
produkternas miljöpåverkan, såsom att förpackningarna 
inte längre innehåller plast, att produkterna inte innehåller 
farliga ämnen (uppfyller RoHS och REACH) mm. 
Återvinningsgraden och livslängden är andra viktiga 
miljöaspekter under livscykeln.

Cirkularitet och återvinning
2.2 d) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Tillhandahåller ni produkter och/eller 
tjänster som bidrar till att minska kundens 
(användarens) klimatpåverkan 
"klimatfotavtryck"? Svar: Ja, till stor del 
återvinningsbara produkter och material. 
Produkterna leder till minskad förbrukning. 

Hur stor andel kan återvinnas/återanvändas?  Hur ser ert 
arbete ut för att öka 
återvinningsgraden/återanvädningsgraden ytterligare? Hur 
går det till när tex mätare lämnas tillbaka, kan ni ta emot 
dom för återvinning?

OK

TLS visar upp verktyg som beskriver återvinningsgraden för 
olika produkter. Den med lägst andel återvinningsgrad 
ligger på ca 75% och den med högst ca 99% 
återvinningsgrad. Ett extakt tal beror på konfigurationen 
men talen ovan ger en fingervisning. 

Om en medlem vill lämna tillbaka mätare har Landis&Gyr 
en sådan tjänst för insamling och retursystem. Ingen har 
dock använt denna tjänst än. 

Cirkularitet och återvinning
2.2 d) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Tillhandahåller ni produkter och/eller 
tjänster som bidrar till att minska kundens 
(användarens) klimatpåverkan 
"klimatfotavtryck"? Svar: Ja, till stor del 
återvinningsbara produkter och material. 
Produkterna leder till minskad förbrukning. 

En annan aspekt är att förlänga livslängden på produkterna, 
hur jobbar ni med att förlänga livslängden på produkterna?  
Ni svarar också att ni erbjuder vattenmätare med möjligt 
batteribyte som möjjliggör 10 års extra produktlivslängd. 

OK

TLS svarar att produkterna håller länge, att de byts ut har 
inte med kvaliteten att göra utan snarare krav från tex 
Swedac och att kommunikationsgränssnitten genomgår en 
teknisk utveckling. Det är möjligt att byta ut 
kommunikationsgränssnittet men behålla själva mätaren 
vilket är positivt. Efter 10 år tas mätarna in för test och den 
absolut största andelen av mätarna går tillbaka igen för 
användning. Mindre än 3 promille reklameras.

Del 4: Lagefterlevnad och hållbara leverantörsled, inköp och leverantörer
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Leverantörsled
3 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Använder ert företag underleverantörer 
/underkonsulter inom ramavtalet med 
Sinfra? Svar: "Ja"

a) Beskriv era leverantörer och leverantörsled övergripande. 
Vilka är era viktigaste leverantörer (produkter)? 

OK

Ca 98% av TLS försäljning är Landis&Gyrs produkter. 

Leverantörsled
3 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Använder ert företag underleverantörer 
/underkonsulter inom ramavtalet med 
Sinfra? Svar: "Ja"

I vilka länder tillverkas produkterna i? 
OK

Landis&Gyr har egen produktion i Tyskland och i huvudsak 
kommer deras underleverantörer också från Tyskland. 
Mässing tas från Italien.

Leverantörsled
3 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Använder ert företag underleverantörer 
/underkonsulter inom ramavtalet med 
Sinfra? Svar: "Ja"

Vilka länder köper ni in produkterna ifrån? Köper ni från 
leverantörer utanför EU?

OK

TLS köper idag produkter från EU och importerar inte själva 
produkter från leverantörer utanför EU även om det kan se 
i framtiden. Medvetenhet kring att det innebär att TLS i 
framtiden tar på sig ansvaret som idag ligger på tex 
Landis&Gyr att säkra sina leverantörsled hamnar på TLS 
om de importerar direkt själva finns. 

Leverantörsled
3 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Använder ert företag underleverantörer 
/underkonsulter inom ramavtalet med 
Sinfra? Svar: "Ja"

Hur går det till när ni godkänner en ny leverantör? Genomgår 
de någon slags hållbarhetsgranskning?

OK

Eftersom det i så stor utsträckning är Landis&Gyrs 
produkter beskrevs Landis&Gyrs rutiner för att godkänna 
nya levernatörer. De har rutiner för att förmedla 
uppförandekoder i leverantörsleden, att kommunicera 
instruktioner till leverantörerna, att genomföra revisioner 
hos leverantörer och "self assessments" och har också 
"Green Procurement Requirements" som innehåller krav på 
inköpta produkter och komponenter samt leverantörer. 

Leverantörsled
3 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Använder ert företag underleverantörer 
/underkonsulter inom ramavtalet med 
Sinfra? Svar: "Ja"

Vi på Sinfra har en uppförandekod för etiska principer som 
ska gälla i leverantörsleden. Hur för ni vidare vår 
uppförandekod för leverantörer till era leverantörsled? Har ni 
en egen kod som motsvarar innehållet i vår kod eller 
använder ni vår?

OK

TLS meddelar att de har jämfört Sinfras uppförandekod 
med Landis&Gyrs uppförandekod och att de 
överensstämmer innehållsmässigt. Landis&Gyr har också 
bekräftat detta tillbaka till TLS. 

Leverantörsled
3.1 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Krav på leverantörer: vilka metoder 
använder ni för att ställa etiska, 
miljömässiga och sociala krav på era 
leverantörer som harmoniserar med Sinfras 
uppförandekod för leverantörer? Svar: ingår 
i avtal

Ni anger i hållbarhetsutvärderingen att hållbarhetskraven 
ingår i avtalen mellan er och leverantören. Kan ni visa avtalet 
för en av era leverantörer som ni nämnde tidigare? (vi vill se 
produkteverantör avseende Sinfras medlemmar) OK

TLS berättar att Landis&Gyr har avtal med sina 
underleverantörer där deras uppförandkod ingår i avtalen. 

Leverantörer
3.2 a) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Har ert företag utfört en 
riskbedömning för var i er leverantörskedja 
det kan förekomma problem med att fullt ut 
möta kraven enligt Sinfras uppförandekod 
för leverantörer avseende miljö, affärsetik, 
social hänsyn. Svar: "Ja"

Ni svarar att ni gör en riskbedömning av er leverantörskedja, 
kan ni visa upp hur er riskbedömning ser ut, hur har ni 
bedömt era leverantörskedjor?  Var ser ni störst risker? 

OK

Det är Landis&Gyr som gör en riskbedömning över 
leverantörsleden och identifierar risker för att 
hållbarhetskrav inte följs. Finns ett program för att hantera 
leverantörsleden. 

Leverantörer
3.2 b) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Har ni rutiner för bedömning och 
granskning av nya och existerande 
leverantörer avseende miljö, affärsetik, 
social hänsyn? Svar: Ja, miljö, affärsetik och 
social hänsyn.

Hur arbetar ni med att följa upp befintliga leverantörer och 
deras hållbarhetsarbete, gör ni en egen leverantörsrevision 
eller kontroll? OK

Det görs regelbundna self assessments och revisioner på 
plats hos leverantörerna. 

Lagefterlevnad
1.6 b) 

Hållbarhetsutvärd
eringen 

Fråga: Har ert företag ett kontrollsystem för 
att säkerställa att företaget följer aktuell 
lagstiftning i alla de länder där ni bedriver 
verksamhet? Svar: Ja 

Hur säkrar ni att varor från leverantörer uppfyller lagkrav 
inom miljö, tex RoHS, REACH? Beskriv era rutiner. Kan vi få se 
CE-intyg på exempelvis (Sinfra visar utdrag på artiklar som 
levererats till C4 Kristianstad under 2020) .

OK

TLS beskriver sina rutiner för att kontrollera produkterna. 
Visar upp intyg på att de artiklar som Sinfra begärt att få se 
intyg på , uppfyller krav på RoHS. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Lagar och efterlevnadskontroll
1.6 a) och b) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Har ert företag identifierat vilken 
miljölagstiftning som berör er verksamhet? 
Svar: "Ja"

Ett minimkrav är att leverantörer uppfyller lagkrav. Hur 
säkerställer ni att ni vet om vilka lagar ni berörs av? OK

TLS berättar om rutinen kring lagar. Det finns en 
förteckning över lagar som TLS berörs av och en 
sammanfattning av hur TLS berörs av resp krav.  

Lagar och efterlevnadskontroll
1.6 a) och b) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Har ert företag identifierat vilken 
miljölagstiftning som berör er verksamhet? 
Svar: "Ja"

Hur ser era rutiner ut för att löpande bevaka ändringar i 
lagkraven? Hur ser ni till att ni håller er uppdaterade?

OK

Certway bistår i att identifiera lagar och bevakning av 
ändringar. Det finns en rutin och årsplanering för att 
löpande bevaka ändringar. Sinfra ber om bevis för att tex 
Avfallsförordningen är den senaste versionen i 
förteckningen, vilket det var. 

Lagar och efterlevnadskontroll
1.6 a) och b) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Har ert företag identifierat vilken 
miljölagstiftning som berör er verksamhet? 
Svar: "Ja"

Hur gör ni för att följa upp och kontrollera att ni följer 
lagstiftningen? OK

TLS visar sin årsplanering och att det finns inplanerat att 
årligen göra en efterlevnadskontroll. Resultatet förra 
gången visade inte brister.

Del 5: Transporter

Fossilfria transporter
2.2 f) 

Hållbarhetsutvärd
eringen 

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? Svar: "Nej" 

Sinfra berättar om hur vi jobbar med att inkludera fossilfria 
transporter i upphandlingar

OK

Sinfra förmedlade information om pågående arbete med 
att inkludera Fossilfria transporter som utvärdering i alla 
kommande upphandlingar och att det är och kommer att 
vara ett fokusområde. Det är också ett starkt behov från 
Sinfras medlemmar. 

Fossilfria transporter
2.2 f) 

Hållbarhetsutvärd
eringen 

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? Svar: "Nej" 

Beskriv hur era transportkedjor ser ut idag, hur sker 
transporterna?

OK

Produkterna kommer i huvudsak från Tyskland och körs 
direkt ut till medlemmarna i Sverige. I vissa fall sker 
mellanlagring där TLS valt att placera lagret i södra Sverige 
(tidigare Jordbro) för att undvika onödiga 
transportsträckor. 

Fossilfria transporter
2.2 f) 

Hållbarhetsutvärd
eringen 

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? Svar: "Nej" 

Vilka krav ställer ni idag på era transportörer och hur ser era 
planer ut för krav kring fossilfria transporter?

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni tillsammans med 
Landis&Gyr undersöker dels miljökrav på 
befintlig leverantör och deras planer 
framåt kring fossilfria transporter samt 
alternativa leverantörer som möjligtvis 
kan erbjuda ett mer proaktivt miljöarbete

TLS meddelar att de har haft dialog med Landis&Gyr kring 
val av transportör och att Landis&Gyr meddelat att 
nuvarande transportör är det bästa alternativet
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