
Armaturjonssons virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte: 

Armaturjonsson AS er i dag et heleid datterselskap av Ernströmgruppen AB. 
 
Våre produkter kan deles opp i 2 hovedgrupper: 
1. Rørsystemer for distribusjon vann, varme, kjøling og sprinkler innendørs. 
2. Installasjonsmateriell 
 
Styringssystemene er en av Armaturjonssons strategiske beslutninger som påvirkes 
av varierende behov fra Interessepartner; eier, kunder, forskrifter og lover innenfor 
helse, miljø, energi og brannforebyggende tiltak. Alle interessepartnerne er registrert i 
SuperOffice. 
 
Armaturjonsson AS leverer rørsystemer med tilbehør for distribusjon av trykk satt 
vann innendørs i alle bygg. 
Vårt hovedkontor er på Langhus og vi har distriktskontorer på disse lokasjoner med 
kun selgere til stede: 

• Bergen 
• Stavanger 
• Trondheim 
• Tvedestrand 
• Sandefjord 

 
Vi er per dags dato ca 40 ansatte pluss en ressurs som er delt på tvers mellom våre 
søsterselskaper (QA-og Bærekraftansvarlig). 

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og 
potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold. 

• Armaturjonsson gjør årlige aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet som en 
del av den årlige Samsvarsvurderingen. 

• Alle utenlandske leverandører/samarbeidspartnere overvåkes basert på land 
og hvilket risikonivå de er vurdert til i henhold til ITUC Global Rights Index. 
Risikokategoriene er Høy (5), Medium (4), Moderat (3,2) og Lav (1). 
Eksisterende leverandører/samarbeidspartnere fra land som er definert som 
høy risiko eller medium risiko, må fylle ut et selvvurderingsskjema og signere 
dette for å gi Armaturjonsson mulighet til å vurdere videre samarbeid. For 
leverandører/samarbeidspartnere fra land vurdert som Moderat risiko, vil 
Armaturjonsson følge de opp regelmessig og vurdere behov for å kreve 
signert selvvurderingsskjema. For nye leverandører/samarbeidspartnere vil 
dette kravet inngå som en del av kontrakten, 

• Armaturjonsson risiko vurderer også per produktkategori. Dette gjør vi ved 
hjelp av DFØ. De har definert og laget en liste som viser risiko i 
leverandørkjeden innenfor faren for brudd på menneskerettigheter, 
barnearbeid osv. Produktene er fordelt i kategoriene Svært høy risiko, Høy 
risiko, Middels høy risiko og Lav risiko. 

• Armaturjonsson har definert hvilke produkter som vi har og vil identifisere 
hvilke godkjente leverandører/samarbeidspartnere som leverer de ulike 



produktkategoriene. Eksisterende leverandører/samarbeidspartnere som 
leverer produkter som er definert som svært høy risiko, høy risiko eller middels 
risiko må fylle ut og signere et selvvurderingsskjema. For nye 
leverandører/samarbeidspartnere vil dette kravet inngå som en del av 
kontrakten. 

• På vår hjemmeside vil Armaturjonsson redegjøre for virksomhetens 
organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner. 

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske 

negative konsekvenser: 

Armaturjonsson har kartlagt hvilke opprinnelsesland våre godkjente leverandører 
kommer fra. Vi har brukt ITUC Global Rights Index til dette. Landene er vurdert i 
følgende kategorier, High risk, Medium risk, Moderate risk og Low risk.  
Armaturjonsson har i dag ingen leverandører som er High risk, Medium risk eller 
Moderate risk. 
 
I tillegg går vi igjennom og risikovurderer produkter vi finner i virksomheten basert på 
informasjon fra DFØ (Høyrisikolisten | Anskaffelser.no). Hvert produkt er fordelt i 
kategoriene Svært høy risiko, Høy risiko, Middels høy risiko og Lav risiko. Et produkt 
risiko vurderes ut ifra sammenstilling, komponent og råvare. Vi vurderer risiko i 
leverandørkjeden blant annet innenfor områder som faren for brudd på 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og barnearbeid. Vi ser at risikoen er 
størst nedover i leverandørkjeden, hvor råvarer utvinnes og bearbeides. 
Leverandørkjedene er komplekse og fragmenterte over hele verden, Dette fører til 
begrenset sporbarhet og lite åpenhet, noe som øker risikonivået for brudd på 
menneskerettigheter og miljøhensyn.  
 
For å stanse avdekkede negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak: 
Vi har per i dag ikke avdekket negative konsekvenser og har derfor ikke hatt behov 
for å iverksette tiltak. 
 
For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt 
følgende tiltak: 
Armaturjonsson er ISO sertifisert i standardene 14001 og 9001. Det er laget etiske 
retningslinjer som vi har forpliktet oss å følge. I leverandørkontraktene er det inkludert 
robuste forpliktelser. Det er laget gode oppfølgingsrutiner for oppfølging av land som 
er vurdert som høy risiko eller medium risiko. Her krever vi at leverandøren signerer 
et selvvurderingsskjema slik at vi kan vurdere videre samarbeid evt tiltak. Produkter 
som er vurdert som svært høy risiko, høy risiko eller middels høy risiko følges også 
opp med signering av selvvurderingsskjema og nøye vurdering av hvilke 
leverandører som er godkjent av selskapet. Vi skal kun benytte forhåndsgodkjente 
leverandører vurdert ut ifra til enhver tid gjeldene kriterier. Dersom kontrakter ikke 
inneholder de krav som settes i selvvurderingsskjema, skal eget skjema signeres og 
returneres til oss. Alle nye kontrakter skal inneholde kravene som er definert i 
eksisterende selvvurderingsskjema.  
 
Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat: 
Vi forventer at våre leverandører/partnere handler i tråd med krav fra Åpenhetsloven. 
 

https://anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar/hoyrisikoproduktlisten

