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1. INTRODUKTION 

La Cour & Faber A/S er en handels- & grossistvirksomhed, som leverer et bredt udsnit af værktøjs- og 

specialstål til forskellige brancher. Lige siden firmaets grundlæggelse i 1967, har vi haft et tæt samarbejde 

med BÖHLER koncernen og i 2003 blev et produktivt samarbejde med SSAB/TOOLOX etableret. Det tætte 

samarbejde med to af verdens førende producenter af værktøjs- og konstruktionsstål gør, at vi har 

fingeren på pulsen og til enhver tid kan yde en kompetent og præcis rådgivning. Det gælder også, når 

der skal indhentes informationer vedrørende stålets bæredygtighed. Vi leverer også stålkvaliteter fra 

andre leverandører, men betragter BÖHLER (voestalpine HPM International) og SSAB som vores 

væsentligste samarbejdspartnere og underleverandører. 

Vi har eget lager på vores adresse i Roskilde, hvor vi udover salg, rådgivning og administration, også 

udfører savning. Leveringen til kunden sker med så få trin som muligt. Stålet fragtes enten direkte til 

kunden fra nyproduktion, værkslager eller centrallagre, eller fra vores lager i Roskilde.  

Med mere end 50 års virke i stålbranchen, kalder vi os med rette specialister i stål. Vi lægger vægt på at 

skabe langvarige og tætte relationer til såvel leverandører og kunder – som til vores medarbejdere, der 

hver især over en årrække har opbygget en unik viden om højtydende stålkvaliteter. 

 

2. GRUNDLAGET FOR CSR PROFILEN 

La Cour & Faber’s CSR profil er hovedsageligt baseret på FN’s 10 Global Compact principper, som danner 

grundlaget for de krav vi stiller til os selv og vores leverandører. Det primære formål med CSR profilen er, 

at opstille retningslinjer for at opnå og fastholde en tilsigtet samfundsmæssig ansvarlighed og 

bæredygtig samhandel med både leverandører og kunder. 

CSR profilen tager desuden afsæt i de af FN’s 17 verdensmål, der primært relaterer til vores leverandørers 

tiltag og vurderinger iht. stålets livscyklus – fra fremstilling til bortskaffelse eller genanvendelse. I denne 

sammenhæng refereres til leverandørernes CSR politikker og Environmental Product Declarations (EPDs). 

 

3. VÆSENTLIGE RISICI 

La Cour & Faber har fokus på at levere bæredygtige produkter, som indebærer mindst mulige risici og 

negativ indvirkning på klima og miljø, arbejdsmiljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder, antikorruption 

og datasikkerhed. De væsentlige risici relaterer til scenarier, som udspiller sig: 

• Hos vores samarbejdspartnere og underleverandører. 

• I samspillet mellem os og vores samarbejdspartnere og underleverandører. 

• Hos os i forbindelse med salg, rådgivning og administration, samt lagerhåndtering og 

bearbejdning af produkter. 

• I samspillet mellem os og vores kunder. 

 

Vores tilgang til CSR arbejdet, vores vurdering af væsentlige risici i egen administration og produktion og 

de heraf relaterede politikker, gennemgås på de næste sider. 

  

https://lacour-faber.dk/samarbejde/brancher/
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4. FOKUS 

 

4.1. Samarbejdspartnere og underleverandører 

La Cour & Faber har kontinuerligt fokus på at skabe, opretholde og udvikle sunde relationer til alle vores 

leverandører og øvrige forretningsforbindelser. Vores væsentlige samarbejdspartnere og 

underleverandører opererer primært ud fra stålværker og faciliteter i Europa, mens en mindre del af vores 

stålleverancer oprindeligt stammer fra stålproducenter i Asien.  

For at skabe overblikket i vores arbejde med at vurdere vores leverandørers indsats iht. CSR og FNs 

verdensmål, har vi valgt at inddele samarbejdspartnere og underleverandører i følgende grupper: 

• Samarbejdspartnere, stål. 

• Underleverandører, stål af kendt herkomst. 

• Underleverandører, stål af ukendt herkomst. 

• Underleverandører, øvrige (udstyr og materialer til egen produktion og administration). 

• Transportør, faste. 

• Transportør, øvrige. 

For at minimere risici for negativ belastning på klima og miljø, arbejdsmiljø, antikorruption og 

datasikkerhed, tilstræber vi, at vores samarbejdspartnere og underleverandører agerer i henhold til vores 

’Leverandør Code of Conduct’. Det vil sige, at de vurderer de risici, som er forbundet med deres 

forretning og definerer politikker for at imødekomme og minimere disse risici. Vi lægger desuden vægt 

på, at vores væsentlige samarbejdspartnere udarbejder Environmental Product Declarations (EPDs) 

jævnfør livscyklustankegangen (se mere under 5. Links). 

Overordnet set, vurderer vi, at risikoen for vores samarbejdspartneres og leverandørers brud på 

menneskerettigheder, diskrimination, børnearbejde og tvangsarbejde er til stede om end i begrænset 

omfang, når det gælder leverancer af stål af ukendt herkomst. Leverandørens valg af transportører er 

ligeledes uden for vores indflydelse.  

 

Politik: 

La Cour & Faber tilstræber, at størstedelen af indkøbene foretages hos leverandører, der arbejder i 

henhold til en defineret CSR strategi og FNs verdensmål. Blandt andet ved at nedbringe og udfase 

anvendelsen af fossile energikilder i fremstillings- og bearbejdningsprocessen, gennem kontinuerlig 

anvendelse og udvikling af miljøvenlige teknologier.  

La Cour & Faber stiller, hvor det er muligt, krav til sine samarbejdspartnere og underleverandører ved 

brug af spørgeskemaet ’Leverandør Code of Conduct’. 

La Cour & Faber tilstræber at kunne imødekomme sine kunders krav til information om stålets 

bæredygtighed; både fra egen indsats og de væsentlige samarbejdspartnere og underleverandører. 
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4.2. Klima og miljø 

La Cour & Faber har fokus på at nedbringe risici for negativ belastning af klima og miljø. Dette omfatter 

primært energiforbruget og det afledte CO2 aftryk, brugen af miljøvenlige maskiner, udstyr og materialer i 

administration og produktion, herunder kemikalier, samt korrekt håndtering og bortskaffelse af 

spildevand og affald. 

 

Politik: 

La Cour & Faber tilstræber løbende at etablere og optimere procedurer, for at sikre, 

• Løbende registrering og evaluering af forbrug af ressourcer og udledninger til vand, jord og luft. 

• Løbende registrering af anvendte maskiner, udstyr og materialer, herunder kemikaliers 

miljømæssige egenskaber. 

• Korrekt håndtering af affald, så det er sorteret efter de danske miljømyndigheders regler og bliver 

nyttiggjort eller bortskaffet til godkendte modtageanlæg. 

• Håndtering af farligt affald, herunder spildevand fra produktionsudstyr, så det er mærket, 

opbevaret og håndteret efter myndighedernes anvisning til miljøgodkendte modtageanlæg. 

 

4.3. Arbejdsmiljø 

La Cour & Faber har fokus på – i videst muligt omfang – at begrænse arbejdsskader og arbejdsulykker, 

som potentielt kan medføre negativ påvirkning af arbejdsmiljøet. Vi lægger desuden vægt på, at 

medarbejderne har den fornødne viden og kompetencer, som skal til, for at vi kan opretholde vores 

faglige omdømme og konkurrencemæssige position. Derfor er der samtidig fokus på risikoen for at miste 

værdifuld knowhow, hvis medarbejdere ikke kan fastholdes pga. dårlig trivsel, manglende udvikling eller 

lignende. 

 

Politik: 

La Cour & Faber tilstræber løbende at udarbejde og ajourføre arbejdspladsvurderinger for alle 

arbejdsområder i virksomheden, for at sikre, 

• At arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 

• At arbejdet så vidt muligt tilpasses den enkelte medarbejder, hvad angår bl.a. udformningen af 

arbejdspladsen og valg af arbejdsudstyr samt arbejds- og produktionsmetoder. 

• At medarbejdere tilbydes efteruddannelse og løbende opfordres til at udvikle deres faglige viden 

og kompetencer. 

Alle arbejdsmiljøforhold er inddraget i arbejdspladsvurderingen, ligesom alle virksomhedens ansatte 

inddrages i udarbejdelse, ajourføring, evaluering og implementering.   
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4.4. Menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder 

La Cour & Faber tolererer ingen former for brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder.  

Vi har et bredt leverandørnetværk fordelt over en stor del af verden, hvilket betyder, at nogle 

stålkvaliteter er af ukendt herkomst. Derfor vurderes det, at der kan forekomme risiko for brud på 

menneske- og arbejdstagerrettigheder i de tidligere fremstillings- og bearbejdningsprocesser, hvor vi og 

vores primære leverandører er uden for indflydelse. 

 

Politik: 

La Cour & Faber respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig og indgå i kollektive forhandlinger. 

Der træffes ikke beslutninger, som er påvirket af medarbejdernes tilhørsforhold til en fagforening eller 

anden forening. 

La Cour & Faber samarbejder ikke med virksomheder, der anvender tvangsarbejde eller børnearbejde. 

La Cour & Faber tolererer ingen former for chikane og diskrimination, uanset om det drejer sig om køn, 

alder, religion, race, handikap, politiske, kønsrelaterede eller seksuelle orientering. 

 

4.5. Antikorruption 

La Cour & Faber tolererer ingen former for korruption.  

 

Politik: 

La Cour & Faber tilstræber løbende at etablere og optimere procedurer, for at sikre, 

• At ethvert krav eller tilbud om korruption afvises.  

• At ingen af virksomhedens medarbejdere giver uberettigede fordele til danske, udenlandske eller 

internationale embedsmænd eller ansatte i det private.  

 

4.6. Datasikkerhed 

La Cour & Faber har fokus på høj datasikkerhed, herunder sikring af persondata. Det vurderes, at der kan 

være en risiko for utilsigtet brud på datasikkerheden i samhandlen mellem os og underleverandør/kunde. 

 

Politik:  

La Cour & Faber tilstræber løbende at etablere og optimere procedurer, for at sikre  

• Stabile og pålidelige it-systemer, som kan modstå brud på datasikkerheden, hackerangreb mv. 

• En høj bevidsthed om datasikkerhed og digital adfærd blandt vores medarbejdere.  
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5. LINKS 

 

SAMARBEJDSPARTNERE OG UNDERLEVERANDØRER 

BÖHLER voestalpine HPM International: 

https://www.voestalpine.com/group/en/group/environment/climate-protection-strategy/ 

SSAB/TOOLOX®: https://www.ssab.com/company/sustainability 

 

DEKLARATIONER 

Environment Product Declarations er offentligt tilgængelige dokumenter, som udarbejdes af 

stålproducenten og verificeres af en uafhængig tredjepart. Dokumenterne er tilgængelige i et 

Internationalt EPD bibliotek og/eller stålproducentens hjemmeside.  

The International EPD®System: https://www.environdec.com/all-about-epds 

 

La Cour & Faber A/S har desuden udarbejdet deklarationer, som understøtter vores CSR politikker og 

refererer til gældende dansk lovgivning inden for de respektive områder.  

 

Kontakt os venligst for yderligere information og links til de ovennævnte deklarationer. 

 

ØVRIGE 

FNs Global Compacts 10 principper: https://globalcompact.dk/de-10-principper/ 

FNs 17 Verdensmål: https://www.verdensmaalene.dk/maal 

Global Compact Self Assessment Tool: https://globalcompactselfassessment.org/ 

  

https://www.voestalpine.com/group/en/group/environment/climate-protection-strategy/
https://www.ssab.com/company/sustainability
https://www.environdec.com/all-about-epds
https://globalcompact.dk/de-10-principper/
https://www.verdensmaalene.dk/maal
https://globalcompactselfassessment.org/
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6. ÆNDRINGSLOG 

 

Dato Ændring Version 

2021-03-21 Dokument udgivet 01.00 

2021-03-24 Afsnit 5 omdøbt til LINKS og ekstra tekst indsat 01.01 

   

   

 


