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Leverantörens namn: 

Datum för genomförande: 

Revisionsteam: Representanter från leverantören: 
Daniel Vonasek, VD
Michael Allard, avtalsansvarig
Daniel Åkesson, COO
Lisa Åström, HR

Syfte med revisionen: 

Omfattning: 

Eventuella fokusområden:

Kriterier:

Metod: 

Dokumentation från revisionen: 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
Hela Elvaco ABs verksamhet

Syftet med revisionen är att: 

1) Säkerställa  att ramavtalsleverantörerna fullföljer sina åtaganden gentemot Sinfras medlemmar enligt ramavtalet. 
2) Följa upp leverantörernas redovisade svar som en service för våra medlemmar så att de kan säkra att man engagerar 
leverantörer som tar ansvar för sina produkter och tjänster miljömässigt, etiskt och socialt 
3) Bidra till sund konkurrens genom att kontrollera efterlevnad av krav, så att inte leverantörer som egentligen inte uppfyller krav 
kan få värdefulla ramavtal
4) Bidra till leverantörernas ständiga förbättringar inom hållbarhetsarbetet 
5) Bidra till dialog om omställningen till en hållbar verksamhet hos leverantören för att bidra till långsiktighet och framförhållning i 
planeringen 

Representanter från Sinfra: 
Susanne Eriksson, revisionsledare och tf Hållbarhetsansvarig Sinfra
Magnus Pettersson, Strategisk upphandlare Sinfra
Sophia Rörström, Taktisk upphandlare Sinfra

Elvaco AB

2021-03-25

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 lagbevakning och efterlevnadskontroller
Process kring avvikelsehantering
Process kring transporter och logistik
Process kring mål, handlingsplaner och förankring bland anställda
Informationssäkerhet



Hålltider: När: Vad: Kallade: 
Kl 13.00-13.20 Inledande möte DV, MA, DÅ, LÅ
Kl 13.20-14.00 Del 1: Miljö (fossilfria transporter, återvinningsgrad 

och utbildningar)
DV, MA, DÅ, LÅ

Kl 14.00-14.10 Paus
Kl 14.10-14.40 Del 2: Lagar och efterlevnad DV, MA, DÅ, LÅ
Kl 14.40-15.10 Del 3: Leverantörsled, inköp och uppföljning DV, MA, DÅ, LÅ
Kl 15.10-15.40 Del 4: Kvalitet och avvikelsehantering DV, MA, DÅ, LÅ

Kl 15.40-16.00 Avslutande möte och summering DV, MA, DÅ, LÅ

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2021-05-18 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-08-11 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 (fossilfria transporter, återvinningsgrad och utbildningar)

ISO-certifieringar
1.1 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Är företagets verksamhet certifierat 
enligt någon standard för ledningssystem? 
Svar: "Ja, kvalitet och miljö"

Kan ni visa upp ett giltigt ISO 14001 och ISO 9001-certifikat för 
oss?

OK
Certifikat uppvisades för ISO 9001 och 14001, giltigt till och 
med 2022-11-30. Omfattning: Elvaco AB.

Miljömål
1.1 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Är företagets verksamhet certifierat 
enligt någon standard för ledningssystem? 
Svar: "Ja, kvalitet och miljö"

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

OK

Svarar att miljömål finns för de områden som är 
identifierade som fokusområden vilket är Energy and 
Climate, Product lifecycle, och Quality. Inom Energy and 
Climate ingår specifika målsättningar kring att nå en positiv 
hållbarhetseffekt samt att kunna erbjuda klimatneutala 
transporter. Även målsättningar kring bioplast i 
plastdetaljer och att undvika farliga ämnen i produkterna 
(tex tungemetallar i elektronik). Kopplat till målen finns 
KPIer som visar trendutvecklingen. Uppföljning av framsteg 
sker månadsvis iform av Business review där högsta 
ledningen samlas.   

Fossilfria transporter
2.2 f) 

Hållbarhetsutvärd
eringen 

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? Svar: "Ja, 85%" 

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

OK
Sinfra informerar om pågående arbete och ambitioner med 
att inkludera frågor om fossilfria transporter i alla 
upphandlingar framåt

Fossilfria transporter
2.2 f) 

Hållbarhetsutvärd
eringen 

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? Svar: "Ja, 85%" 

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

OK

Svarar att produktionen sker i Polen och Sverige och 
produkterna transporteras därifrån till kund inkl Sinfras 
medlemmar. Normalt sker transporten lastbil - båt - lastbil. 
Elmätarna som levereras från Iskraemeco transporteras till 
85% fossilfritt. 

Fossilfria transporter
2.2 f) 

Hållbarhetsutvärd
eringen 

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? Svar: "Ja, 85%" 

Hur arbetar ni praktiskt med att nå fossilfria transporter?  Vad 
är era mål, delmål och konkreta åtgärder inom detta? Beskriv 
er väg framåt.

OK

Svarar att ambitionen och målet är att kunna erbjuda 
klimatneutrala transporter (vilket innebär faktiskt fossilfria 
transporter, inte klimatkompenserade transporter). 
Utmaningen ligger kring sjötransporter, där finns få 
alternativ i dagsläget och omställningen går långsamt vilket 
innebär att vi inte kan garantera 100% fossilfritt. 

Fossilfria transporter
2.2 f) 

Hållbarhetsutvärd
eringen 

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? Svar: "Ja, 85%" 

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

OK

Svarar att ägaren Latour genomför upphandlingar av 
transporttjänster och att det är dom som ställer miljökrav 
på transporterna/transportörerna. Ägarbolaget  tecknar 
avtal med ett antal transportörer. Elvaco får vara med och 
föra fram sina önskemål och behov under "transportdagen" 
som arrangeras av ägarbolaget. 

Elvaco AB
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 

förbättringsförslag
Kommentar

Fossilfria transporter
2.2 f) 

Hållbarhetsutvärd
eringen 

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? Svar: "Ja, 85%" 

Har någon av våra medlemmar beställt en fossilfri leverans? 
Hur skulle ni lösa det i praktiken?

OK

Svarar att om Elvaco får en sådan beställning från 
medlemmar om en fossilfri transport så kommer 
transporten ske via fossilfri vägtransport. Beställs en fossilfri 
transport är det en faktisk fossilfri transport, dvs inte en 
kompensering. Ingen av Sinfras medlemmar har specifikt 
efterfrågat en fossilfri leverans ännu. 

ISO-certifieringar
1.1 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Certifieringar: är företagets 
verksamhet certifierat enligt någon standard 
för ledningssystem? Svar: Ja för 9001, 14001, 
45001 

Hur arbetar ni med att förankra ert miljöarbete internt, 
genomför ni miljöutbildningar?  Information om mål och 
resultat och förbättringar?  Hur engagerar ni personalen i 
förbättringsarbetet? 

OK

Svarar att Elvaco genomförde en utbildning för personalen i 
samband med certifieringen. Alla samlades och de hade en 
extern kursledare som hade en utbildning på 2-3 timmar 
kring varför man certifieras och hur man arbetar med det 
samt kopplat till Elvacos arbete. Kommunicerat genom 
utbildning och ett månadsmöte (informationsmöte) där de 
informerar och visar målen (målen visas också visuellt på 
intranätet). Ingår i "on-boarding"processen, en kort 
introduktion till miljöarbetet. 

Cirkularitet och återvinning
2.2 a) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Arbetar ert företag aktivt för att 
använda effektiv teknik och undvika avfall 
och utsläpp? Svar: Ja. 

Hur arbetar ni med att utveckla produkter som har en allt 
bättre miljöprestanda? Tex vad gäller ingående material, 
undvika farliga ämnen. Beskriv ert arbete och ambitioner 
framåt. OK

Beskriver hur Elvaco arbetar för att följa RoHS och REACH. 
Även arbete med att undersöka och förebygga att 
konfliktmineraler förekommer i produkterna. Inom ca 3-år 
hoppas man att övergå till bioplast för att minska ner 
andelen fossil plast. 

Del 2: Lagar och efterlevnad

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

OK

Svarar att de har tagit hjälp av en extern leverantör för 
lagbevakning som har ett register med automatisk 
uppdatering och notifiering för ändringar. När det gäller 
utveckling av nya produkter finns ett arbetssätt där krav på 
produkten samlas in i ett tidigt stadium, inkl lagkrav, 
kundkrav, tekniska krav, funktionskrav etc. Vid ledningens 
genomgångmöten tas frågan om nya lagar upp för att 
identifera väsentliga ändringar som rär Elvaco.  

Lagar och efterlevnadskontroll
1.6 b) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

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

Hur gör ni för att följa upp och kontrollera att ni följer 
lagstiftningen? Efterlevnadskontroller, när utfördes den 
senast?  Vad blev resultatet av den? OK

Efterlevnadskontroller genomförs vid interna revisioner 1 
ggr/år. Inga brister gällande lagefterlevnaden identifierades 
vid den senaste kontrollen. 

Lagar och efterlevnadskontroll
1.6 b) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

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

Hur säkerställer ni att produkterna som levereras till våra 
medlemmar uppfyller lagkrav, kvalitetskrav och miljökrav? 
Importerar ni produkter utanför EU och sätter på den 
europeiska marknaden?  

OK

Svarar att det finns processer och ansvarsfördelning för att 
kontrollera att produkterna uppfyller RoHS och REACH. 
Elvaco importerar i huvudsak från leverantörer inom EU, 
men Schweiz förekommer vilket innebär att Elvaco sätter 
produkter på den europeiska marknaden själva. 
Produktledningen "äger produktportföljen" och säkerställer 
att produkterna uppfyller RoHS, REACH när produkten ska 
tas in på den Europeiska marknaden. 

Del 3: Leverantörsled, inköp och uppföljning
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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"

Beskriv era leverantörer och leverantörsled övergripande. 
Vilka länder tillverkas produkterna i, vilka länder köper ni in 
produkterna ifrån? Är någon utanför EU? (relevanta för 
Sinfras medlemmar). Kan ni nämna exempel på viktiga 
leverantörer till er?

OK

Egen produktion från Polen och Sverige. 
Tredjepartsprodukter tas från följande leverantörer: 
Iskraemeco produceras i Slovakien, Axioma i Litauen, Integro 
i Frankrike/Schweiz och GWF i Schweiz. 

Leverantörer
3.2 b) 

Hållbarhetsutvärd
eringen

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

Kan ni beskriva övergripande hur ni arbetar med 
leverantörsbedömningar när det gäller hållbarhet och hur ni 
bedömer och granskar en ny leverantör till er?  Hur går det 
till? Kan ni visa upp hur ni bedömt leverantörerna utifrån tex 
miljö och social hänsyn?

OK

Svarar att det finns processer för att bedöma och godkänna 
leverantörer. En "Approved Vendor List" används där 
leverantörerna som är godkända finns listade. De har då 
granskats utifrån miljö, ekonomi, leveransförmåga och 
kvalitet. Bland miljökraven finns krav på ISO-certifiering 
vilket borgar för att leverantören har koll på lagar, har ett 
förbättringsarbete och gör egna revisioner. Leverantörerna 
får signera Elvacos Supplier Code of Conduct. 

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) Kan vi få se 
bevis på att ni förmedlat kraven till de två leverantörer som ni 
nämner ovan (bilaga till avtal?)

OK

Stickprov på att GWF som leverantör signerat 
uppförandekoden. De har fått uppförandekoden men ännu 
inte signerat. Övriga har signerat och Sinfra kontrollerade 
att Elvaco har skickat uppförandekoden, för att kontrollera 
att signering är på gång. 

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

Svarar att Elvaco gör en riskbedömning när de väljer 
leverantörer att granska under en revision. 
Riskbedömningen utgår från leverantörer som innebär risker 
av olika slag, både hållbarhet och kvalitet. 

Leverantörsled
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?  Kan vi få se bevis för att en sådan kontroll är 
utförd för två av leverantörer ni nämnde tidigare? 

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni genomför 
leverantörsrevisioner även för leverantörer 
relevanta för Sinfras upphandlade 
produkter/tjänster

Elvaco har tillsatt resurser (ny tjänst) för att göra revisioner 
utav tredjepartsleverantörer, som avser Sinfras 
medlemmars leverantörsled. Dock har revisioner ännu inte 
genomförts. Just nu pågår analys av vilka som är relevanta 
att göra revisioner på. Elvaco redovisar exempel på 
leverantörsrevisioner från andra leverantörer, dock inte 
avseende produkter till Sinfras medlemmar, men som ändå 
visar att Elvaco genomför revisioner. Dokumentationen visar 
väl utförda revisioner med hög nivå på granskningen. I 
revisioner ingår områden som arbetsmiljö/hälsa, 
kemikaliehantering, brandsäkerhet, miljöarbete. Visar också 
hur rutinen ser ut kring avvikelsehanteringen från 
leverantörsrevisioner. Mycket bra nivå på revisionerna. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 

förbättringsförslag
Kommentar

Informationssäkerhet
2.3 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Har ert företag en uttalad plan och 
strategi gällande informationssäkerhet 
kopplat till sekretess, integritet, spårbarhet? 
Svar: Ja på samtliga

Kopplat till den typ av produkter som ni erbjuder våra 
medlemmar räknar vi med att det finns ett behov av att 
produkterna ska vara säkra mot dataintrång och att 
insamlingssystemet är skyddat mot obehörig åtkomst. Om ni 
anlitar underleverantörer/underkonsulter, hur säkrar ni att 
inte de läcker information till obehöriga eller innebär 
informationssäkerhetsrisker? 

OK

Svarar att Elvaco arbetar för att bli ISO 27001-certifierade 
vilket omfattar ett ledningssystem för informationssäkerhet 
och även risker kopplat till 
underleverantörer/underkonsulter. Samtliga 
underleverantörer/underkonsulter tecknar 
NonDisclosureAgreement (NDA) med Elvaco där kraven på 
parterna framgår. Mallen för NDA visades upp under 
revisionen. 

Del 4: Kvalitet och avvikelsehantering

Säkerhet hos produkterna Kravspecifikation

Krav 2.2.2.3 Säkerhet
Säkerhetskonceptet ska kunna redovisas till 
medlem eller Sinfra omgående efter begäran.

Ett viktigt kvalitetskrav är kraven på säkerhet och 
informationssäkerhet. Hur gör ni för att uppfylla kravet på att 
inga andra mätare, eller kommunikationsutrustning än den 
som är godkänd av systemägaren tillåts koppla upp sig i 
kommunikationsnätet med avsikt att påverkas eller störa 
kommunikationen? 

OK
Enheterna innehåller krypteringsnycklar som säkrar 
informationen och som innebär att det inte går att avlysna 
eller uppdatera utan behörigheter. 

Säkerhet hos produkterna Kravspecifikation

Krav 2.2.2.3 Säkerhet
Säkerhetskonceptet ska kunna redovisas till 
medlem eller Sinfra omgående efter begäran.

Och hur gör ni för att säkerställa att insamlingssystemet är 
skyddat mot obehörig åtkomst samt behörighetsstyrt? 

OK

Samma som ovan. Elvaco har säkerställt att även 
involverade externa leverantörer motsvarar 
säkerhetskraven så att även mottagande system har rätt 
säkerhetsnivå. I detta fall är den externa leverantören  ISO 
27001-certifierade vilket visar att 
informationssäkerhetsarbetet är systematiskt och 
kontrolleras regelbundet vid tredjepartsrevision.  

Säkerhet hos produkterna
2.3 

Hållbarhetsutvärd
eringen

Fråga: Informationssäkerhet Har ert företag 
en uttalad plan och strategi gällande 
informationssäkerhet kopplat till Sekretess, 
Integritet, Spårbarhet Svar: Ja

Om det skulle ske en incident gällande informationssäkerhet, 
hur hanterar ni det?  Tex om ni upptäcker ett dataintrång hos 
en medlem, hur informerar ni medlemmen och medlemmar 
som har samma produkter/system? 

OK

Beskriver rutiner och visar praktiskt exempel för incident i 
närtid, där det fanns en risk för att information kunde ha 
läckt ut (personuppgifter/GDPR). Lärande att arbeta med ett 
konkret fall, Elvaco identifierade steg med 
förbättringspotential även om det på det stora hela 
fungerade väl både vad gäller kommunikation/rapportering 
och hantering av risken. Visade bevis för att även andra 
medlemmar kontaktades eftersom det fanns en 
motsvarande risk hos dom. Exemplet visar att Elvacos 
rutiner fungerade redan vid misstanke om att felaktig 
information kunde läckts ut. Bra!

Produktkvalitet Ramavtalet

Skrivning i ramavtalet om att eventuella 
garantiärenden ska hanteras direkt mellan 
ramavtalsleverantör och medlem. 

Om det skulle ske en avvikelse hos en medlem, hur hanterar ni 
en inkommen anmälan om en brist? Beskriv er process. Vem 
ansvarar för vad, vad gör ni? Direkta åtgärder och långsiktiga 
åtgärder för att förebygga att det sker igen. 

OK
Ärendet klassificeras efter allvarighetsgrad. Processen för 
avvikelsehantering presenterades och beskrevs. 
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