
Bærekraft, miljø, etikk og gode arbeidsforhold er viktige satsningsområder hos oss i HS 

Nordic. Vi har utrettet en treårig strategiplan og jobber kontinuerlig med mål og krav 

som gjelder. Her er en oversikt over hvilke tiltak det er. 

Du skal stole på at produktene er trygge både for deg og menneskene som jobber på fabrikkene. Ansatte 

skal  ha gode arbeidsvilkår og etiske retningslinjer skal ivaretas. Produksjon skal overholde krav til miljø og 

produktsikkerhet.

Krav til leverandørene våre

Vi har en rekke krav og retningslinjer vi pålegger alle som leverer varer til HS Nordic. Dette skal sikre at 

varene og produksjonen er i henhold til både nasjonale og internasjonale krav og regelverk. 

HS Nordic stiller strenge krav til leverandører og har kontroll rutiner.

✓ Arbeidsforholdene ved fabrikkene er ivaretatt

✓ Varens innhold av kjemikalier følger myndighetenes  retningslinjer og krav

✓ Produktmerking er korrekt

✓ Varen transporteres på en riktig og god måte  

✓ Miljøvennlig og gjenvinnbar emballasje

For å følge opp krav og retningslinjer velger vi seriøse samarbeidspartnere. HS Nordic sikrer 

dokumentasjon fra produsentene, både om firma og produktene. Vitar stikkprøve kontroll ved varemottak 

for for kjemikalier, matkontaktmaterialer og merking av emballasje. Vi besøker hovedkontoret til 

leverandørene og foretar  fabrikkbesøk.

Interne krav

Vi bestreber  oss på å opprettholde  de krav og retningslinjer myndighetene setter ved gode  innkjøpsrutiner 

og internkontroll av varer. Vi jobber også sammen med myndighetene for å heve både vår egen kunnskap 

og arbeid internt, i tillegg til våre leverandører og importører. 

Ved varemottak hos HS Nordic kontrollerer vi at varene overholder de krav som er satt til varen.

Produktene blir kontrollert ved produksjon, mottak på lageret vårt, i  tillegg drar vi på fabrikkbesøk hos 

produsenter.

Plastreduksjon

I HS Nordic jobber vi kontinuerlig for å redusere mengden emballasje, samt å ta i bruk miljøvennlige og 

resirkulerte materialer.



HS Nordic forholder seg til det nye lovverket som fremtrer og passer 
på at alle produkter vi fører er CE merket og har alle papirer i orden. 
Ny lov for leker og plysj kom i juni 2019. HS Nordic har ingen bamser 
med paljetter eller med mikroplast. Produktene er CE merket. 
https://www.btha.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Toy-Safety-
Campaign_FV-19.06.2019.pdf

HS Nordic samarbeider med convenience markedet i Norge, vi følger 
STAND sine retningslinjer. 
STAND er etablert av aktørene i dagligvarebransjen som verktøy for å 
utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til 
effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, 
samt å sørge for at disse blir iverksatt. Dette gjelder alle forhold som 
berører vareflytens logistikk (data, databaser, informasjon, 
produkter/varer, merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, 
transport, sporing etc).

Strengere regler på at papir må være FSC merket vil føre til 
mange tilbaketrekninger av produkter i årene fremover. FSC 
godkjent produsenter har hele historikken på treet fra det er 
felt til det er ute i butikk. Alle våre notatbøker er merket og 
godkjent. 

Som medlem av Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle 

emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Sol og lesebrillene som HS Nordic leverer følger reglene i ”Reach”, 
EUs kjemikalieregelverk, som ligger under ECHA (Europeiske 
Kjemikaliebyrået)

HS Nordic har som målsetning at alle forpakninger, fra 
eksportkartonger og innerbokser til produktforpakninger i butikk er 
resirkulerbare og merket med symbolet for resirkulering. Det 
innebærer også at HS Nordic jobber mot at alle produsenter i tillegg 
til å bruke miljøvennlig papir, bruker miljøvennlig trykkfarge og lakk.

Alle postkortene som HS Nordic produserer i Norge er Svanemerket.

Svanemerket er en del av den offentlige verktøykassa som hjelper 

oss gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere 

miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i 

næringslivet.

Som medlem av ERP samles inn og håndteres EE-avfallet for alt HS 
Nordic importerer og produsenter. Her har du trygghet for at avfallet 
blir håndtert på en miljøbevisst og kostnadseffektiv måte.

https://www.btha.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Toy-Safety-Campaign_FV-19.06.2019.pdf

