
Redegjørelse for Nordox AS’ aktsomhetsvurderinger 2022 

[The following Norwegian text outlines an account of the annual due 
diligence assessment process carried out by Nordox AS in line with the 
requirements established by the Norwegian Transparency Act (LOV-2021-06-
18-19)] 

 

Selskapets virksomhetsområde og organisering 

Nordox AS produserer, markedsfører og selger kobberoksid, enten i ren form eller i 
kombinasjon med andre mineraler. Produksjonen finner sted i selskapets fabrikk på Helsfyr i 
Oslo og er basert på sekundærkobber som kjøpes fra europeiske, primært nordiske, 
gjenvinningsfirmaer. Selskapet har ved årsslutt 72 ansatte, alle lokalisert i Oslo. Selskapet eies 
100% av Stiftelsen Nordox. 

Selskapets produkter selges til kunder over hele verden. Den viktigste kundegruppen er 
produsenter av skipsmaling som bruker våre produkter som den viktigste innsatsfaktoren i 
bunnstoff. Øvrige viktige kundegrupper inkluderer distributører av landbrukskjemikalier, 
produsenter av notstoff for fiskeoppdrettsanlegg og produsenter av bygningsmaterialer. En 
overveldende andel av kundene utgjøres av store, multinasjonale industriselskaper. 

 

Selskapets retningslinjer og rutiner 

Selskapet har etablert omfattende retningslinjer og rutiner for hele virksomheten, nedfelt i 
selskapets Kvalitets- og Miljøstyringssystem. Disse gjennomgås og revideres i den årlige 
Ledelsens Gjennomgåelse, og en oppsummering av dette arbeidet rapporteres videre til 
selskapets styre. Ledelsens Gjennomgåelse koordineres også med den årlige oppdateringen 
av vår rapportering knyttet til ISO-godkjennelsen og gjennom EcoVadis 
(https://ecovadis.com), en internasjonalt anerkjent rapporterings- og evaluerings-plattform 
for miljø, menneskerettigheter, etikk og 
bærekraftig innkjøp. Et flertall av våre større 
kunder er tilknyttet EcoVadis, og Nordox høster 
anerkjennelse for at vi gjennom en årrekke har 
scoret meget høyt på evalueringene. Vår 
«gullmedalje» ble fornyet i februar 2023, og vi 
befinner oss blant de beste 4% av alle selskapene 
som er vurdert av EcoVadis. 

 

Faktiske og potensielle negative konsekvenser avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger  

Det er risiko knyttet til selskapets virksomhet. I 2022 hadde vi en økning i antall personskader, 
og dette indikerer muligens at vi ennå ikke har lykkes med å etablere en god sikkerhetskultur. 

https://ecovadis.com/


Pandemien hindret oss også i å gjennomføre alle HMS-tiltak og -oppfølging slik vi hadde 
planlagt.   

Alle kundeklager og hendelser er fulgt opp i etterkant, og det er gjort en samsvarsvurdering 
for å sjekke at vi opererer innenfor alle lov- og regelpålagte rammer. Det ble påvist behov for 
en ytterligere gjennomgang av alle leverandører og kunder for å sikre at de tilfredsstiller våre 
krav knyttet til miljø, menneskerettigheter, etikk og bærekraft.  

 

Tiltak igangsatt for å nøytralisere avdekkede negative konsekvenser 

I 2022 hadde vi en nedgang i tekniske avvik etter at det er gjort en stor innsats med 
oppgradering av utstyr, mere målrettet vedlikehold og omstrukturering av bemanningen på 
kritisk utstyr. Den negative trenden i antall personskader er møtt med flere tekniske tiltak 
som skal bidra til å gjøre arbeidsplassen tryggere. Vi er også tilbake til ukentlige HMS-møter, 
og det ble utført en arbeidsmiljøundersøkelse i samarbeid med BHT. 

I året som gikk styrket vi selskapets oppmerksomhet knyttet til salg og innkjøp for å sikre at 
alle våre kunder og leverandører opptrer i henhold til de krav vi stiller. Tiltakene inkluderer 
bl.a. utstedelse og utsendelse av dokumentene «Nordox AS Supplier Integrity Declaration», 
«Nordox Labor and Human Rights Policy» og «Nordox Code of Conduct» 
(https://nordox.no/about-nordox/) samt oppfølging og evaluering av enkeltkunder og -
leverandører, herunder en grundig oppfølging av leverandører av trekull og storsekker utfra 
en vurdering av at disse kunne være spesielt utsatte. Oppfølging avdekket ingen avvik, og vi 
fikk positiv tilbakemelding fra disse leverandørene på at undersøkelsene overhodet fant sted. 

 

Lars Tomasgaard, 1.mars 2023 
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