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Naturstensbranchen 2014 

Består af 3 større og 3 mellemstore leverandører, som importerer natursten fra hele verden 

Gennem møder hos DIEH og Dansk Byggeri er vi blevet enige om at indlede et samarbejde i fælles interesse 

Branchen vedkender sig CSR, det frivillige arbejde med sociale, etiske og miljø forhold 

Som leverandører til det offentlige, bliver vi mødt med forskellige etiske krav 

Vi vil samarbejde om at sikre bæredygtige naturstensbelægninger i det Danske samfund 

Vi ønsker at blive en god sparrings- & samarbejdspartner for det offentlige. 

Hvad kan vi tilbyde det offentlige og rådgivere? 

Hvorfor gør vi det forskelligt ? 



Den historiske baggrund 

Da vi begyndte vores samarbejde med producenter i Kina i 1990érne var situationen helt anderledes.  
 
Dengang var vejene i en sølle tilstand, som gjorde transport og kørsel vanskeligt og meget farligt.  
 
Arbejdstagerne sad et eller andet sted på området, ude på gaden eller hvor de fandt plads.  
 
Sommetider havde producenter 25 eller flere små produktions-steder, hvilket gjorde opsyn og kontrol  
meget besværlig.  
 
Personlige værnemidler eksisterede ikke, og man tog ikke hensyn til helbred. Ingen beskyttelsesbriller, 
høreværn, håndtering af tunge materialer alt for lange afstande til brudene, ingen beskyttelse mod 
solen i sommer, ingen løn i tide, ingen steder at sove eller tilberede mad i nærheden af arbejdet, og så 
videre.  
 
Fra vi begyndte at samarbejde og stille krav over for producenter, har tilstandene ændret sig i løbet af 
de sidste 10 år en masse ting, trin for trin.  
 
Ændringer af arbejdsvilkårene i Kina går langsomt ligesom i det tidligere Europa.  
 
Ingen kan lide at betale for det. Hverken leverandøren eller europæiske importører, og de endelige 
brugere ligesom Fællesskaber eller privat forbruger i Europa.  
 



Status i dag 2014 

I dag er situationen anderledes, og alle importører har opnået resultater med sine samarbejdspartnere.  
 
Man har fået reduceret mængden af arbejdssteder og indrettet områderne på en fornuftig måde, så man  
kan bringe materialerne tættere på arbejdstagere, bla. for at rationalisere, reducere det meget hårde 
arbejde og sikre bedre arbejdsvilkår.  
 
I dag stilles der ofte personlige værnemidler til rådighed for arbejdstagerne, men brugen af det og 
implementeringen kniber stadig.  
 
Mange steder serveres der varm mad til frokost og middag, ligesom mange tilbyder husly til migranter. 
 
Fremskridte var ikke sket i samme tempo, hvis ikke offentligheden havde stillet krav til importørerne. 
 
De Kinesiske producenter anerkender kravene, og forstår vigtigheden af at samarbejde. 
 
Kan vi stille større krav til producenterne end til staten, eller skal der andre virkemidler til.? 
 
Kommunerne stiller mange forskellige krav og alle på hver sin måde, måske kommer der 98. 
 
Leverandørerne er ikke gearet til at forholde sig til så mange forskellige forslag. 
 
Vi vil forslå ensartede koordinerede krav, og indlede et konstruktiv samarbejde om formuleringerne. 
 
Vi skal forstå at det er en proces, og at forbedringerne opnås undervejs, og ikke med det samme. 

  



Case, Aalborg Kommune og COWI 

SMB: Sociale og Miljømæssige Bestemmelser bliver introduceret i 2009 
2.1 Baggrund og intentioner 
Nærværende sociale- og miljømæssige bestemmelser er baseret på: 
• International Labour Organizations (ILO), International Labour Standards 
• UN Universal Declaration of Human Rights 
• FN`s børnekonvention 
Aalborg Kommune har som sin politik at sikre at ovenstående overholdes. 
Endvidere ønsker Aalborg Kommune, at medvirke til at højne standarden for 
socialt og miljømæssigt ansvar, i forbindelse med samhandel og entrepriseaftaler. 
I forbindelse hermed ønsker man grundlæggende, at udvise respekt og skabe 
lighed ved: 
• På det sociale område, at være solidarisk og medvirke til fattigdomsbekæmpelse 
• På det miljømæssige område, at have fokus på naturressourcerne og 
bæredygtighed. Man ønsker herved at bidrage til naturbeskyttelse samt 
at forebygge og bekæmpe forurening 
• På det økonomiske område at skabe udvikling og vækst gennem 
samhandel og samarbejde 
 
Der stilles: Krav som er ufravigelige og krav der skal medvirke til forbedringer. 
Eksempel fra Sociale & Økonomiske bestemmelser: 
Krav der er ufravigelige 
• At menneskerettigheder overholdes 
• At der ikke finder tvangsarbejde sted 
• At ingen dele af produktionen sker ved børnearbejde 
• At der er taget skridt til imødegåelse af diskrimination 
• At der for samtlige medarbejdere er sikret ordentlige løn- og ansættelsesforhold, 
der opfylder lokale krav og lovgivning 
Krav der skal medvirke til forbedringer 
• At der er truffet foranstaltninger til opretholdelse af et højt sundhedsniveau 
• At den bydende registrerer og beskriver i hvilket omfang der f.eks. tilbydes 
uddannelse, skolegang, sygesikring af nogen art til enten de beskæftigede 
og/eller disses familier. 



Konkurrenceparametre 

Hvis det offentlige ønsker bæredygtige belægninger, må prisen ikke være altafgørende 
 
Det er en ny måde at arbejde på for os alle, der skal være forståelse for processen 
 
Det er kræver store ressourcer af leverandørerne, har vi dem til rådighed ?    
 
Alle interessenter skal høres, DIEH og Dansk Byggeri, har vist sig, at være et godt forum at mødes i 
 
Kravene og debatten er nødvendig, vi skal tage aktiv del heri og den skal være saglig 
 
De opstillede mål/krav skal være realistiske og opnåelige 
 
Vi skal alle tage et medansvar for processen og tænke visionært 
 
De etiske, sociale og miljømæssige initiativer skal koordineres, gerne efter samme norm 
 
Forretning og politik bør ikke blandes sammen 



TFT Responsible Stone Program 

Den 10. januar 2013 blev euro-sten as som de første, optaget som certificeret medlem af TFT 
Responsible Stone Program. 
 
Herved har vi opnået et stort mål for vores arbejde med CSR, som vi begyndte at implementere i 2007, 
et mål som gik ud på at blive en del af en international standard for produktion og salg af natursten. 
 
euro-sten as har hele tiden haft som mål at være en ansvarlig leverandør af natursten, og også kunne 
dokumentere det, både ved vores ageren i markedet og gennem uvildig kontrol. 
 
Ved vores tiltag, håber vi at kunne være med til at sætte en ny og højere standard, for importører og 
leverandører af natursten i Danmark, og fremstå som en troværdig leverandør til vore kunder og 
samarbejdspartnere. 
Om TFT 
TFT er en global non-profit organisation, der hjælper virksomheder og samfundet med at levere 
ansvarlige produkter. 
 
Der er således udarbejdet et program for, hvordan man implementerer de forskellige niveauer for 
natursten der er brudt og produceret med ansvarlighed. 
 
Programmet er designet til at hjælpe medlemmerne til at sørge for at produktionen sker under forhold, 
der respekterer miljøet og forbedrer folks liv på produktionsstederne og i hele forsyningskæden.  
 
Det er således de Sociale, Miljømæssige, Etiske forhold og bestemmelser, som er i højsædet, herunder 
også at sikre rimelige løn og arbejdstid, at børnearbejde ikke forekommer, og at det lokale miljø ikke 
udsættes for overlast. 
Implementeringen 
euro-sten as har således forpligtet sig til TFT´s program, og vi tilpasser løbende vores Code of Conduct 
herefter, ligesom vi vil implementere det internt og hos vores leverandører. 
 



TFT Responsible Stone Program 



    RESPONSIBLE  
 STONE PROGRAM 

•                         
VISION:  

• TO DIMINISH THE 
NEGATIVE IMPACT 
OF                
NATURAL STONE 
MINING AND 
PROCESSING  

• BY SOURCING 



WHAT WE ARE TRYING TO 
ACHIEVE? 

OPERATE LEGALLY 
WAGES AND HOURS 

  NO CHILD/FORCED/BONDED LABOUR 
GOOD HEALTH AND SAFETY 

ENVIRONMENTAL COMPLIANCES  

CONTRACTUAL RELATIONSHIPS 
SAFE ACCOMMODATION 

ENVIRONMENTAL ASPECTS IMPACT 
ASSESSMENT 

F.O.A & COLLECTIVE BARGAINING 
NON - DISCRIMINATION 

LIVING WAGES 
RELATIONSHIPS WITH COMMUNITY 

AND STAKEHOLDERS 

YEARS 2 - 3 

YEAR 1 

LEVEL - 1 

LEVEL - 2 

LEVEL - 3 



CURRENT PRACTICES TO BEST PRACTICES 

 



                       PROGRESS 
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Det samfundsmæssige engagement 

euro-sten tilslutter sig CSR, som er frivillig arbejde med sociale, etiske og miljømæssige forhold 
 
Vi får 90% af vores produkter i Kina fra en leverandør som er SA8000 & ISO9001/9002 Certificeret. 
 
euro-sten stiller krav om CSR, over for vores leverandører, og samarbejder kun de udvalgte 
 
Vi har tilsluttet og TFT, Responsible Stone Program og tillader dermed, at både vores leverandører og os selv 
blive genstand for ekstern audit. 
 
Det glæder os at vores samarbejdspartnere stiller krav om arbejdsmiljø og børnearbejde 
 
euro-sten indgår i konstruktiv og kreativ dialog, for at sikre bæredygtige naturstensbelægninger 
 
euro-sten præsenterer gerne informationer/erklæringer fra vores leverandører 
 
Det er en del af euro-stens vision, at være samfundsmæssig engageret lokalt og i verden  
 
euro-sten as arbejder aktivt for fælles regler i branchen, gennem DIEH, Dansk Byggeri og TFT. 
 
Vi er en del af Nord-Stein Gruppen, som repræsenterer importører i Tyskland, Danmark, Norge og Sverige. 
 
 
En stor tak 
 
til Hjørring Kommune, og NBE, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, fordi vi fik taletid 
på branchens og egne veje. 
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